INTEGRITETSPOLICY CARL OCH KARIN LARSSONS SLÄKTFÖRENING
Vi, Carl och Karin Larssons Släktförening, Org. Nr. 8832000452, värdesätter informationssäkerhet.
När du använder vår webbplats (”Webbplatsen”) för att köpa produkter, eller kontaktar oss för att
boka visningar eller specialarrangemang hanterar vi dina personuppgifter i enlighet med denna policy,
i vilken vi (i) förklarar hur och varför vi använder informationen som du delar med oss, (ii) säkerställer
att du förstår vilken information vi samlar in, och (iii) informerar om dina rättigheter. Vi behandlar alltid
dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och endast för de ändamål och på de sätt
som anges i denna policy.
Vi är personuppgiftsansvariga avseende behandlingen av de insamlade personuppgifterna. Om du vill
komma i kontakt med oss, skicka gärna ett email till info@carllarsson.se.
Vilka uppgifter vi behandlar, hur vi gör det och varför vi gör det
För att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter till dig via Webbplatsen behöver du uppge viss
information om dig själv. Vi behandlar följande personuppgifter: namn, firmanamn, telefonnummer,
adress och emailadress. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är alltså att
behandlingen är nödvändig för att du ska kunna använda och köpa våra tjänster och produkter. Vi
begär aldrig in mer uppgifter från dig än vad som är nödvändigt för att du ska kunna köpa produkter
via Webbplatsen eller för att vi ska kunna genomföra och bevaka din bokning.
Våra produkter är inte riktade till barn under 18 år och vi samlar heller inte medvetet in personuppgifter
från barn under 18 år.
Personuppgifterna kommer inte föras över till någon tredje part, och inte heller till ett land utanför
EU/EES.
Hur lång tid vi lagrar dina uppgifter
De personuppgifter vi behandlar kommer att lagras av oss så länge ditt användarkonto för köp är aktivt
och när det gäller bokningar lagras de tills bokningen är genomförd och alla transaktionen i samband
med bokningen är slutförda. För det fall du avaktiverar ditt användarkonto kommer dessa uppgifter att
raderas efter 30 dagar. Lagringstiden gäller under förutsättning att vi inte är förpliktigade enligt lag att
fortsätta behandlingen.
Dina rättigheter som användare
Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter rörande dig. Det finns
även en rätt att begära begränsning av behandling, att invända mot behandling, samt att utöva rätten
till dataportabilitet. Kontakta oss gärna per email om du vill utnyttja dina rättigheter. Du har även rätt
att lämna in klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via
datainspektionen@datainspektionen.se.

