
INTEGRITETSPOLICY  

Almer Oil & Chemical Storage AB (”AOC”) behandlar alltid dina personuppgifter med den respekt som situationen 

kräver. Denna policy riktar sig till dig som vi har en relation med genom vår verksamhet, exempelvis 

företagsrepresentanter (bl.a. chaufförer), tjänstemän; besökare på hemsidan; arbetssökande eller dig som på annat sätt har 

kontakt med oss. 

Nedan kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.  

 

Vem är personuppgiftsansvarig? 

Almer Oil & Chemical Storage AB, org. nr 556285-3076, är personuppgiftsansvarig. Det innebär att det är AOC som 

ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter i AOCs verksamhet. 

 

Vart vänder du dig om du har frågor? 

Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@almeroil.se. 

 

Vilka uppgifter samlar vi in om dig? 

Vi samlar in och behandlar alla de personuppgifter som du eller det företag du representerar lämnar till oss vid kontakt 

med oss.  

Personuppgifter vi behandlar: 

 Grundläggande information så som ditt namn, arbetsplats och arbetstitel. 

 Kontaktuppgifter så som adress, e-postadress och telefonnummer. 

 Information som du tillhandahåller i samband med registrering eller inloggning vid utlastning. 

 Övrig information som du själv förser oss med, exempelvis e-mail, CV och personligt brev. 

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

Vi samlar in dina personuppgifter genom olika kanaler och för olika ändamål. Främst samlar vi in personuppgifter genom 

kontakt med dig, vår hemsida eller som en del av vår verksamhet. Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål: 

 

Ändamål Laglig grund Lagringstid 

För att administrera vår relation med 

dig eller det företag du representerar, 

exempelvis som en del av en 

avtalsrelation med dig eller det 

företag du representerar.  

Uppgifterna används även för att 

upprätthålla våra kontaktlistor.  

Fullgöra avtal med dig 

Om det finns en överenskommelse 

mellan dig och AOC. 

Intresseavvägning 

AOC berättigade intresse av att 

administrera relationen med dig och 

fullgöra avtalet mellan AOC och det 

företag du representerar. 

Personuppgifter relaterade till ett 

avtalsförhållande med AOC sparas 

tills preskriptionstiden har gått ut. 

Personuppgifter som inte är 

relaterade till en avtalsrelation 

sparas så länge som det är 

motiverat i den enskilda 

situationen. 

För att nå ut med informationsutskick 

om AOCs verksamhet. 

Intresseavvägning 

Behandlingen sker med stöd av 

AOC berättigade intresse av att 

marknadsföra verksamheten. 

Vi sparar dina personuppgifter för 

att skicka informationsutskick så 

länge som det funnits en aktiv 

kontakt med dig inom de senaste 

tolv månaderna. Om du avanmäler 

dig från våra utskick upphör vi 

med att behandla dina 

personuppgifter för detta ändamål. 

För att fullgöra våra rättsliga 

förpliktelser. 

Fullgöra våra rättsliga förpliktelser 

Exempelvis våra förpliktelser enligt 

bokföringslagen m.m. 

 

I enlighet med lag. AOC är 

skyldiga att spara 

räkenskapsmaterial i sju år. 

För att fastställa, göra gällande eller 

försvara rättsliga anspråk. 

Intresseavvägning 

AOC berättigade intresse av att 

fastställa, göra gällande eller 

försvara rättsliga anspråk. 

Tills preskriptionstiden går ut. Den 

allmänna preskriptionstiden är tio 

år. 

För att rekrytera nya medarbetare. Intresseavvägning 

AOC berättigade intresse av att 

rekrytera nya medarbetare. 

Personuppgifter i samband med 

rekrytering sparas under två år och 

en månad från senaste kontakt 

angående din ansökan. 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

När vi behandlar personuppgifter sparar vi dina personuppgifter så länge som det är motiverat utifrån sammanhanget. Det 

kan exempelvis vara när: vi har kontakt med dig via e-post, när du levererar varor eller produkter till oss, när vi 

tillhandahåller information på din begäran eller på grund av en rättslig förpliktelse. 

 

Vilka kan komma att ta del av dina personuppgifter? 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med betrodda tredje parter som vi har ingått avtal med för att säkerställa att 

dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna policy. Personuppgifter delas med följande parter: 

 Professionella rådgivare, revisorer, IT-leverantörer, tredje part involverad i anordnandet av event eller när det 

är nödvändigt på grund av en rättslig förpliktelse. 

Vi överför aldrig dina personuppgifter genom att sälja dem. 

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter? 

AOC skyddar dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, röjande, förändring eller radering i enlighet med 

tillämplig dataskyddslagstiftning.  
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Vilka länder överför vi dina personuppgifter till? 

AOC behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES. Skulle AOC komma att i framtiden överföra dina 

personuppgifter utanför EU/EES, exempelvis genom användning av en ny molntjänstleverantör, kommer AOC se till att 

det antingen finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet eller att det finns lämpliga säkerhetsåtgärder på plats som 

säkerställer dina lagstadgade rättigheter. 

 

Vilka rättigheter har du gällande dina personuppgifter? 

Rätt till tillgång  

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också 

rätt att få en kopia av denna information. 

Rätt till rättelse och radering  

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter 

raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in. 

Rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling  

Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter som sker med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. 

Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta. 

Rätt till dataportabilitet  

Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat och maskinläsbart format. 

Du kan även ha rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt. 

Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten 

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att skicka in ett klagomål till Datainspektionen* 

som är den svenska tillsynsmyndigheten för personuppgiftsbehandling. Du har även rätt att vända dig till 

tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar. 

*Datainspektionen byter namn till Dataskyddsmyndigheten under 2018. 

 

Gäller policyn även för länkar till andra sidor? 

AOC policy gäller endast när på AOC hemsida och enlighet med denna integritetspolicy. Vi tar inget ansvar för hur 

personuppgifter behandlas när du besöker en annan hemsida via en länk från vår hemsida. 

 

PRIVACY POLICY 

Almer Oil & Chemical Storage AB (hereinafter “AOC”) value your privacy and processes your personal data in 

compliance with the GDPR. This privacy policy applies to corporate representatives such as drivers, company officials or 

other persons that may come into contact with us such as job-applicants or website visitors.  

In this privacy policy you can read about how and why we use your data. 

 

Who is the controller? 

Almer Oil and Chemical Storage AB with CRN. 556285-3075 is the controller. This means that AOC is responsible for 

the processing of your data. 

 

Who do you contact if you have any questions? 

If you have any questions with regards to how we collect and/or use your data, you may always contact us at 

info@almeroil.se. 

 

What data is collected? 

We collect and process all data, you, as a natural person or a corporate entity, provide to us when using the website.  

This includes 

 Information about your name, workplace and professional title.  

 Contact information such as address, e-mail and telephone number.  

 Information that you provide when you register, log on, or when you provide information in connection with 

the unloading of cargo.  

 Any other information that you may provide, e.g. in an e-mail, resume, or cover letter.  

 

Why do we process your data? 

We collect your data through various channels and for different purposes. Your data is primarily collected through your 

contact with us, our website, or as part of our business operations. We use your data for the following purposes: 

 

Purpose Legal basis Storage 

In order for us administrate our 

relationship with you as part of the 

agreement between you or the 

company you represent and AOC. 

The data provided is used in order for 

us to keep our contact information up-

to-date.   

Necessary for the performance of a 

contract 

If there is an agreement between 

you and AOC.  

Legitimate interest  

AOC’s legitimate interest of 

maintaining relationship with you 

and in order to carry out the 

undertakings in the agreement 

between AOC and the company you 

represent. 

Data relating to contractual 

obligations will be saved until the 

period of prescription has expired.  

Personal data that does not relate to 

an agreement will be saved as long 

as it is necessary, which is 

determined on a case by case basis. 

To send information about AOC’s 

business. 

Legitimate interest 

Processing for marketing and 

information purposes. 

 

We store your data for marketing 

purposes as long as we have 

actively been in contact with you 

within the last 12 months.  

 

https://www.datainspektionen.se/
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If you unsubscribe from our list, 

you will no longer receive 

marketing from AOC.  

In order to fulfil our legal obligations.  Fulfil our legal obligations  

For example, our legal obligations 

according to the Swedish 

accounting act.  

 

In accordance with the law.  

To be compliant with the law, 

AOC is obligated to save financial 

documentation for 7 years.  

Establishment, exercise or defense of 

legal claims. 

Legitimate interest 

The legitimate interest of 

establishing, exercising, or 

defending a legal claim. 

The data will be stored until the 

statute of limitations expires, 

which is 10 years.  

In the recruitment of new staff. Legitimate interest 

AOC’s legitimate interest of 

recruiting new employees. 

Personal data relating to 

recruitment process is stored for 25 

months from your last point of 

contact with us. 

 

 

For how long do we store the personal data? 

 When we process your data, we will store it for the time necessary determined on a case-by-case basis.  This 

could be when we store data in relation to a contact with you through email, delivery of goods. products sent 

to us, when we issue information at your request or as a required by law.  

 

Is your data shared with third parties? 

We may share your data with a trusted third party that has entered into an agreement with us to ensure that your data is 

processed in accordance with this policy. Data is shared with the following parties: 

 Professional advisors, auditors, IT-providers, a third party involved in organizing an event or when necessary 

to fulfil a legal obligation.   

We do not sell your data to third parties.  

 

How do we keep your data safe? 

AOC protects your data from unauthorized use, disclosure, change, or deletion in accordance with applicable data 

protection legislation. 

 

What countries do we transfer your data to? 

AOC process your data only in the EEA. If we in the future would transfer your data outside the economic area by using 

a new cloud provider, AOC will make sure that there is an adequate level of protection to ensure that your rights are being 

looked after.  

 

What rights can be invoked? 

Right to access 

You have the right to get information about what data we have and how we use it. You also have the right to get a copy of 

the information. 

Right to be forgotten and rectification 

You have the right to the rectification of inaccurate personal data without undue delay. You may also have the right to be 

forgotten when the data is no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise 

processed.  

Right to object and right to restriction of data processing  

You have the right to object to processing based on the legal basis ‘legitimate interest’. You also have the right to 

restriction, e.g. when you contest that the data is accurate. 

Right to data portability  

In some cases, you have the right to get the data you have provided us in a structural and readable format. You may get 

them transferred to another data provider if this is technically possible.  

You may send a complain to the Swedish data authority. You also have the right to where you live or work.  

Right to lodge a complaint with the supervisory authority 

If you are not satisfied with how we process your personal data, you have the right to lodge a complaint with 

Datainspektionen* which is the Swedish data protection authority. You can also contact the supervisory in EU/EEA where 

you live or work. 

*Datainspektionen may come to change their name in 2018. 

 

Is this data policy applicable to other websites? 

AOC policy only applies to the use of the AOC website and in accordance with the privacy policy. We are not responsible 

for the processing of data when you visit another, third-party, website via a link on our website.  

 


