Ansökan PIN-KOD
Förnamn

Efternamn

Arbetsuppgifter/titel

Återförsäljare

Åf nummer

Mejladress

CDS-ID

Jag har inte haft pin-kod tidigare.
Jag godkänner att jag blir registrerad i Fords databas, STARS
Jag godkänner att jag blir registrerad i Ford Utbildnings databas, KD-admin

Underskrift
Villkor
Genom att ansöka om Ford pin-kod accepterar du att Ford och Ford Utbildning sparar och
behandlar dina personuppgifter i enlighet med de ändamål som framgår nedan samt i bilaga 1
från 2018-07-01.
När vi behandlar dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i GDPR (General Data Protection
Regulation). Lagen har till uppgift att skydda din personliga integritet.
På datainspektionens webbplats datainspektionen.se kan du läsa mer.

Vad vi använder dina personuppgifter till
Dina personuppgifter är grunden för bra service. Vi lagrar dina personuppgifter för att
administrera din arbetsroll i Fords och Ford Utbildnings system. Vi behöver dina personuppgifter för att
kunna skapa en Ford pin-kod, skicka kurs- och event bekräftelser, deltagarlistor och kursscheman.
Pin-koden behövs också om du ska genomföra eLearning, om du ska delta i Autoteam och om vi ska
skapa en personlig utbildningsplan för dig i något av Mastersprogrammen.
Vi behöver också dina uppgifter för att kunna ta fram statistik över genomförd utbildning och för att kunna
göra prognoser för kommande behov av utbildning.
Alla dina personuppgifter samt kurshistorik, diplom, utbildningsplan, autoteamdeltagande
visas på fordutbildning.lhl.se. Inloggning krävs och du kan logga in själv och din återförsäljares
utbildningsansvarig kan också se uppgifterna.
Som inloggad kan man se vilka i landet som uppnått en Fordtitel, dessa synliggörs också i
Ford Utbildnings lokaler.

Lagring av dina uppgifter
Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att bli glömd. Vi raderar dina uppgifter på
skriftlig begäran personligt undertecknad av dig. Tänk på att din utbildningshistorik då
inte längre finns kvar att åberopa om du kommer tillbaka till Ford igen.
Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter finns möjlighet att anmäla detta till
datainspektionen, www.datainspektionen.se

Pin-kod ansökan mejlas till Ford Utbildning, Yvonne Lengfelt, fordutbildning@lhl.se

Bilaga 1 - 2018-07-01
Vi är Ford Motor Company AB (org. nr. 556023-0053) (”Ford”) (hädanefter även ”vi”, ”oss”, ”vår”)
och vi erbjuder dig att delta i utbildningar och event.
Ford är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som sker i samband
med bokning och genomförande av utbildningar och event.
Ford har följande kontaktuppgifter dit du kan vända dig med eventuella frågor om behandlingen
av dina personuppgifter:
Ford Kundservice på telefon: 031-707 10 10 eller
Ford Motor Company AB, Att. Kundservice, Box 4023, 169 04 Solna
För att vi ska kunna genomföra våra utbildningar och event behöver vi samla in följande uppgifter
om dig: namn, pin-kod, e-postadress, återbudshistorik, kurshistorik, utbildningsplan,
diplom/certifikat/titlar samt speciella önskemål från dig eller din arbetsgivare.
Vår behandling av ovannämnda personuppgifter sker med stöd av Fords berättigade intresse av
att kunna tillhandahålla utbildningar till dig.
För att vi ska kunna genomföra våra utbildningar och event på ett säkert sätt behöver vi i
förekommande fall behandla uppgifter om dina allergier och matpreferenser om du lämnar sådan
information till oss i samband med att du anmäler dig till en utbildning eller event.
Behandling av uppgifter om dina allergier och matpreferenser kommer att utföras i syftet att
förbereda och servera dig mat under utbildningar och event som inte skadar din hälsa, i enlighet
med ditt önskemål. Vår behandling av dina allergier och matpreferenser sker med stöd av det
samtycke du lämnar till oss. Det är frivilligt att lämna ditt samtycke och du har rätt att när som helst
återkalla det samtycke du lämnat för behandling av ovannämnda personuppgifter och syften.
Observera att återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av den behandling av
personuppgifter som skett innan samtycket återkallats. För att återkalla ditt samtycke, vänligen
använd kontaktuppgifterna ovan.
Ford kommer att dela med sig av dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:
(a) Leverantörer som anlitats av Ford för att bistå med leverans av Fords utbildningar och event
(exempelvis hotell och restaurang),
(b) IT-leverantörer,
Vi sparar dina personuppgifter i identifierbar form så länge som rimligen är nödvändigt för att
kunna erbjuda dig utbildningar. Ford kommer att spara dina uppgifter om allergier och
matpreferenser under en månad efter att utbildningen eller eventet du deltagit i är genomförd, eller
så länge som är nödvändigt för att Ford ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga
anspråk. Du kommer att ombedjas att lämna sådana uppgifter och ditt samtycke vid varje anmälan
till en utbildning eller ett event hos oss där den typen av uppgifter är nödvändiga att samla in.
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med svensk lagstiftning avseende dataskydd
och kan överföras inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) samt till länder
utanför EES (inklusive till USA). Länderna vi överför dina personuppgifter till kan eventuellt anses av
Europeiska Kommissionen inte hålla adekvat skyddsnivå för personuppgifter. Som följd av detta,
använder vi lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med våra lagstadgade skyldigheter när vi överför
dina personuppgifter utanför EES, för att säkerställa att de är tillräckligt skyddade oavsett vilket
land de överförs till. Dessa skyddsåtgärder kan inkludera att inhämta kontraktuell försäkring från
utomstående som får tillgång till dina personuppgifter att dina personuppgifter kommer att skyddas
enligt sådan standard som motsvarar den som gäller för personuppgifter inom EES. Om du vill ha
mer information om hur Ford skyddar dina personuppgifter när de överförs utanför EES eller få en
kopia av de skyddsåtgärder vi använder för att skydda dina personuppgifter när de överförs,
kontakta oss genom kontaktuppgifterna ovan.
Du har rätt att begära att få tillgång till en kopia av de personuppgifter Ford behandlar om dig,
rättelse och komplettering av dina personuppgifter, begära begränsning eller radering under vissa
förutsättningar samt att invända mot behandling av dina personuppgifter.
Du har även rätt att lämna in klagomål till den svenska tillsynsmyndigheten.

