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Information till kunder enligt personuppgiftslagen 
 
Ford Motor Company AB, org. Nr. 556023-0053 (”Bolaget”), med adress Box 6046, 40060 Göteborg, Sverige 

med telefon +46-31-707 10 00 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. 

1.       Personuppgiftsbehandling och syfte. 

1.1  

I syfte att kunna bedriva affärsverksamhet är Bolaget i behov av att inneha, bearbeta och överföra 

personuppgifter rörande sina slutkunder (konsumenter av Bolagets produkter och tjänster). Informationen 

används uteslutande när det av affärsmässiga skäl är befogat och för att förbättra de möjligheter Bolaget 

har för att kunna erbjuda dig personlig service och behandlingen sker endast av personer som är berättigade 

att inneha informationen för ovanstående syften. 

1.2  

Bolaget kommer i sin verksamhet att behandla personuppgifter om dig, till exempel ditt namn, adress, 

registreringsnummer och andra kontaktuppgifter som du som kund lämnar till Bolaget, våra återförsäljare 

eller licenshavare och andra verksamheter med vilka Bolaget har ett fast samarbete eller som i annat fall 

hämtas via vägtrafikregistret. 

 

1.3  

Uppgifterna används bl.a. för att administrera, utvärdera och utveckla kundförhållandet t.ex. genom riktade 

marknadsföringskampanjer, information om ditt bilägande inkluderande återkallningskampanjer samt för 

utvärdering och beslut om Bolagets verksamhet och inriktning.  

 

2.       Överföring av personuppgifter. 

 

2.1  

Vissa uppgifter kan även komma att, både inom och utom EU, överföras till eller samköras med andra bolag 

inom Bolagets koncern (däribland med moderbolaget Ford Motor Company Inc. vars säte är i USA), våra 

återförsäljare eller licenshavare och andra verksamheter med vilka Bolaget har ett fast samarbete för att 

kunna vara till er tjänst. 

 

2.2  

Ändamålen med sådana överföringar är behov av uppgiftslämnande för samarbete och samordning inom 

Bolagets koncern, samt intern och extern marknadsföring. 

 

3.       Tillgång. 

Du har enligt personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka 

personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan 

information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in 

underskriven av dig per post till adressen nedan och kan alltså inte skickas per e-post.  

Ford Motor Company AB 

Att: Kundservice 

Box 6046  

40060 Göteborg  

Sverige  
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4.       Rättelse. 

Om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att 

personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.  
 


	Information till kunder enligt personuppgiftslagen

