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INTEGRITETSPOLICY:
GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar
gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).
Det är viktigt för oss på Karlssons Varuhus att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina
personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av
den data vi sparar hos oss.
PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS
Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person.
Exempel på information som inhämtas är:
•
•
•

Företagsnamn
Kontaktperson och referens
Telefonnummer och e-postadress

Karlssons Varuhus samlar inte in uppgifter som personnummer eller lagrar några bilder
utan samtycke.
HUR HÄMTAR VI INFORMATION?
Karlssons Varuhus samlar in personuppgifter på följande sätt:
•
•
•
•
•
•

Kontaktformulär via vår webbsida www.karlsson.se
Vid anmälan att motta våra nyhetsbrev per e-post
När du deltar i en tävling eller utlottning i våra butiker eller på sociala medier.
Vid anmälan att bli fakturakund antingen i butik eller via vår hemsida.
När du genomför ett fakturaköp i någon av våra butiker.
Från tredje part vid köp med Karlssonkortet.

Om du väljer att inte uppge personuppgifter kan vi vara förhindrade från att fullfölja vårt
avtal det vill säga genomföra ditt köp eller skicka ut vårt nyhetsbrev.
ÄNDAMÅLET MED INFORMATION SOM INHÄMTAS
•
•
•

För att kunna fullfölja vårt avtal, det vill säga kunna skicka ut en faktura och
därmed genomföra ett köp.
För att kunna sända ut relevant information.
För att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster.
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HUR LAGRAS INFORMATIONEN?
Information som inhämtas lagras på följande sätt:
•
•
•

I vårt affärssystem
I dokumentform tills ändamålet med insamlad information har uppfyllts
I webb-baserade program som är knutna till vår marknadsföring

Informationen behandlas inom EU/ESS-området.
RÄTTIGHETER
Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparade hos oss
och kan kräva insyn i behandling av dessa uppgifter. Du kan också kräva korrigeringar,
begränsningar eller borttagande av uppgifter i enlighet med dataskyddslagen.
Du har rätt att få dina uppgifter raderade, om det t.ex. inte längre finns något behov av
att behandla personuppgifterna eller om du avsäger dig vårt nyhetsbrev.
Om vi behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller om det finns
ett lagkrav på att vi ska behålla personuppgifterna kan vi emellertid inte radera dem.
Är behandlingen av personuppgifter baserade på ett samtycke kan du närsomhelst ta
samtycket tillbaka.
HUR TAS INFORMATIONEN BORT?
Information tas bort efter kontakt med vår ekonomiavdelning.
KONTAKT
ekonomi@karlsson.se
Telefon: 031-320 31 00
Karlssons Varuhus Sverige AB
Flöjelbergsgatan 12
431 37 Mölndal
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