
Information	  om	  GDPR	  

Affären	  i	  Kalvsvik	  AB	  
För	  att	  på	  ett	  ändamålsenligt	  sätt,	  och	  i	  enlighet	  med	  gällande	  regler	  på	  området,	  
uppfylla	  regelverket	  har	  Affären	  i	  Kalvsvik	  AB	  gjort	  vissa	  justeringar	  i	  hanteringen	  av	  
personuppgifter.	  Ett	  av	  kraven	  är	  att	  ge	  personen	  som	  lämnar	  personuppgifter	  
information	  om	  vilka	  personuppgifter	  som	  registreras,	  vad	  som	  är	  ändamålet	  för	  dem	  
och	  hur	  länge	  uppgifterna	  sparas,	  samt	  rätt	  till	  korrigering,	  radering	  och	  flyttning	  av	  
uppgifter.	  Affären	  i	  Kalvsvik	  AB	  har	  därför	  utarbetat	  riktlinjer	  för	  ansvariga	  personer	  i	  
föreningen	  för	  att	  på	  bästa	  sätt	  säkerställa	  att	  dina	  personuppgifter	  tas	  om	  hand	  på	  ett	  
lagligt	  och	  korrekt	  sätt.	  	  

Det	  är	  frivilligt	  att	  lämna	  uppgifter	  till	  oss	  	  
När	  du	  överlämnar	  information	  om	  dig	  själv	  till	  Affären	  i	  Kalvsvik	  AB	  så	  har	  vi,	  utöver	  
våra	  egna	  interna	  bestämmelser	  att	  följa,	  även	  att	  förhålla	  oss	  till	  ovan	  nämnda	  lagregler	  
när	  vi	  behandlar	  dina	  personuppgifter.	  Att	  behandla	  en	  personuppgift	  innefattar	  att	  
samla	  in,	  registrera,	  lagra	  samt	  eventuellt	  utlämning	  av	  uppgifter.	  

Rättigheter	  till	  rättelse,	  komplettering	  och	  radering	  av	  uppgifter	  
Du	  har	  möjlighet	  att	  få	  dina	  uppgifter	  rättade	  om	  vi	  har	  fått	  felaktiga	  uppgifter	  om	  dig,	  
och	  du	  kan	  alltid	  komplettera	  eller	  ändra	  de	  uppgifter	  Du	  lämnat	  till	  oss.	  Du	  har	  även	  
rätt	  att	  begära	  att	  få	  dina	  uppgifter	  raderade	  från	  våra	  system	  om	  du	  så	  önskar.	  Du	  ska	  
då	  begära	  detta	  hos	  Affären	  i	  Kalvsvik	  AB	  som	  sedan	  beslutar	  om	  uppgifter	  ska	  raderas	  
eller	  inte.	  För	  att	  få	  veta	  vilka	  personuppgifter	  som	  finns	  om	  dig	  hos	  Affären	  i	  Kalvsvik	  
AB	  kan	  du	  vända	  dig	  till	  oss	  för	  att	  få	  en	  sammanställning	  av	  de	  uppgifter	  vi	  har	  om	  dig.	  
Det	  samtycke	  du	  lämnar	  till	  att	  vi	  får	  behandla	  dina	  personuppgifter	  kan	  du	  alltid	  
återkalla	  genom	  att	  ringa	  eller	  skriva	  till	  oss	  och	  meddela	  det.	  Kontakta	  då	  oss	  på	  
Affären	  i	  Kalvsvik	  AB	  enligt	  nedanstående	  kontaktuppgifter.	  Genom	  att	  du	  godkänner	  
medlemsvillkoren	  bekräftar	  du	  att	  du	  mottagit	  den	  här	  informationen	  om	  
personuppgiftsbehandling.	  

Vem	  är	  ansvarig	  för	  behandlingen	  av	  de	  uppgifter	  som	  du	  översänder	  
till	  oss?	  
Personuppgiftsansvarig	  är	  den	  som	  bestämmer	  hur	  personuppgifterna	  skall	  behandlas,	  i	  
detta	  fall	  är	  det	  Affären	  i	  Kalvsvik	  AB.	  
Har	  du	  frågor	  angående	  behandlingen	  av	  personuppgifter	  eller	  vill	  du	  komma	  i	  kontakt	  
med	  person	  som	  handlägger	  frågor	  om	  personuppgifter	  så	  gör	  du	  via	  följande	  
kontaktuppgifter:	  
	  
Affären	  i	  Kalvsvik	  AB	  	  
Adress:	  Kalvsvik	  Telebro	  35596	  Kalvsvik	  
Telefon:	  0470-‐77	  01	  90	  
E-‐post	  lanthandeln@kalvsvikslanthandel.se	  



Kontaktpersoner	  Sven	  Hector	  sven.hector@gmail.com	  

Lagringstid	  
När	  vi	  har	  fått	  dina	  personuppgifter	  och	  registrerat	  dessa	  i	  vårt	  datasystem	  kommer	  de	  
att	  behållas	  så	  länge	  det	  är	  nödvändigt	  med	  hänsyn	  till	  vad	  dina	  personuppgifter	  ska	  
användas	  till,	  exempelvis	  kundregister.	  Vi	  spar	  dina	  uppgifter	  så	  länge	  du	  är	  medlem	  i	  
vår	  organisation.	  Om	  du	  inte	  vill	  att	  dina	  uppgifter	  ska	  sparas	  längre	  i	  våra	  system	  kan	  
du	  återkalla	  ditt	  samtycke	  och	  då	  raderar	  vi	  dina	  personuppgifter.	  Du	  kan	  då	  inte	  längre	  
vara	  medlem	  hos	  oss.	  


