
Integritetspolicy: 
 

 

Vad är GDPR? 

 
Den 25 maj 2018 började den nya skyddsförordningen i alla EU-medlemsstater. Syftet med GDPR är att 
stärka skyddet för enskilda personer och reglera företagens hantering av personuppgifter. 
 
GDPR ersätter Dataskyddsdirektivet från 1995, samt alla medlemsländers nuvarande nationella 
bestämmelser, bland annat PUL, (Personuppgiftslagen).  
 
Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) vill vi 
informera om uppdateringar i vår integritetspolicy. Du kan känna att din personliga information kommer 
att vara säker i vår organisation Rita Lundberg AB (Butiken). 
 

I denna integritetspolicy vill vi förklara hur vi samlar in och använder din personliga information.  
 

 

För vilka ändamål behandlar vi din personliga information? 

 
Marknadsföring via e-post (Erbjudanden). 
 
Efter att du gett ditt samtycke och lämnat dina uppgifter till oss används ditt namn och din e-postadress 
för marknadsföring via e-post genom att vi skickar erbjudanden och information om kommande 
kampanjer.  Du kan när som helst avregistrera dig från att få erbjudanden och information om 
kommande kampanjer genom att skicka ett mejl till: butikenibromma@gmail.com. Skriv AVREG i 
ämnesfältet och ange namn samt e-postadress som ni önskar få borttagen ur registret. 
 

 

Vem har tillgång till din personliga information? 

 
Dina uppgifter behandlas enbart av oss.  
 

 

Hur länge sparar vi din personliga information? 

 
Om du har gett ditt samtycke till att ta emot e-postmarknadsföring från oss, sparar vi ditt namn och din 
e-postadress för detta ändamål tills du avbryter prenumerationen. 
 
Dina personuppgifter kan lagras längre än vad som anges ovan i den utsträckning som vi är skyldiga att 

göra det enligt lag, föreskrifter eller myndighetsdirektiv. 
 

 

Hur skyddas dina personuppgifter? 

 
Dina personuppgifter (namn samt e-postadress) sparas endast i kontaktlistan på vårt Gmail (Google) 
konto som enbart administreras av oss. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part. 
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen och tillgången till dina personuppgifter. Säkerheten 
uppdateras kontinuerligt. Endast de personer som behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska 
kunna uppfylla våra redovisade ändamål har tillgång till dem. 
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