GDPR-POLICY
Så här behandlar vi dina personuppgifter Personuppgifter är information kopplad till dig. Som personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en privatperson som är i livet. Ett nytt
och bättre skydd för personuppgiftshantering omfamnar nu hela EU och heter GDPR (General Data Protektion
Regulation). GDPR-lagen, som gäller från och med den 25 maj 2018, ersätter Personuppgiftslagen (PUL).
Policy För att du som lämnar din e-postadress till vårt register ska känna att dina uppgifter är skyddade har
ägaren av sajten, Spin The Bottle AB uppdaterat sina rutiner i samband med att ett förbättrat skydd trätt i kraft
över hela EU.
Ändamål Ändamålet med lagringen av e-postuppgifter är att på ett säkert och effektivt sätt administrera framtida information som du som prenumerant kan komma att vilja ta del av.
Motivering Motiveringen för registreringen är att kunna lämna eller inhämta information kring innehåll som delas på vår sajt och/eller Facebooksida. Uppgifterna används för tjänster som tillhandahålls av Spin the Bottle
AB eller dess del- eller helägda dotterbolag.
Datalagring Spin the Bottle AB lagrar samtliga lämnade personuppgifter i databaser tillhandahållna av underleverantörerna Survey Monkey och MailChimp som i sin tur behandlar alla uppgifter på ett regelrätt och professionellt sätt enligt GDPR-lagen.
Uppgifter som sparas Uppgiften som registreras i systemet är din e-postadress.
Hur de registrerade informeras De registrerade får ta del av informationen i detta dokument i samband med
att de lämnar sina uppgifter vid anmälan om att ta del av framtida utskick från tjänsten. Informationen finns
dessutom tillgänglig på både hemsida och Facebook sida.
Rättelse av uppgifter Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Du har när
som helst rätt att begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Du kan också begära att de
registrerade personuppgifterna inte används för direkt marknadsföring. Anmälan ska då skickas till adressen
under rubriken Personuppgiftsansvarig.
Gallring I enlighet med GDPR lagen bevaras personuppgifter endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Således gallras uppgifterna när en prenumerant lämnar tjänsten. Uppgifterna kan dock behöva sparas för annat ändamål, till exempel för bokföringsändamål eller för redovisning mot myndighet dock i minst 7 år efter att man anmält sig i enlighet med bokföringslagen.
Personuppgiftsansvarig Joanna LeBlanc, telefon: 0708472210, e-post: joanna@spinthebottle.se
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