
INTEGRITETSPOLICY 
Här hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter som du lämnar om dig själv 
när du handlar hos oss. Vi ber ju inte dig om mer personuppgifter än tex andra webbutiker 
och det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du handlar i vår webbutik.  

 
GDPR - DINA RÄTTIGHETER 

Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) är till för att skydda 
enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av 
personuppgifter. 
 
Info om denna lag och dina rättigheter: https://www.imy.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen 
 
 
HUR HANTERAR VI DEN INFORMATION VI TAR IN? 
 
Du ska veta att vi bara samlar in den info som krävs för att vi ska kunna leverera det du 
beställer och för att du ska kunna sköta betalningen för din beställning. Vi måste naturligtvis 
ha din e-postadress och telefonnummer för att ge dig leveransbesked och ge bästa service 
för de varor du beställt. Och om du tex vill beställa mot faktura måste Klarna ha ditt 
personnummer eller om du hellre vill betala med kontokort så måste du ange ditt 
kreditkortsnummer.  

 
SAMMANFATTNING OM DEN INFORMATION VI TAR IN:   

- Vi använder informationen för att sköta din beställning på bästa sätt  
- Vi använder inte din e-postadress för mailutskick 
- Din e-postadress och telefon måste vi ha för att ge besked om leverans av din beställning. 
- Vi måste spara informationen för att kunna redovisa för Skattemyndigheten . 
- Din information har vi enbart för att sköta din beställning på bästa sätt och lämnar den    
aldrig vidare till någon annan 
 

DU HAR ÄVEN RÄTT ATT RADERA DIN INFORMATION 

Vill du att vi ska ta bort den kundinfo vi samlat om dig i vår och Wikinggruppens databas så 
tar du bara kontakt med oss. Den enda information vi måste spara är bara det vi av legala 
skäl inte får radera.   

 

SAMMANFATTNING OM DINA RÄTTIGHETER ENLIGT GDPR 
 
- Du har rätt att få din information hos oss raderad/bortglömd.  
- Du har rätt att få namn på den hos oss som ansvarar för dina uppgifter                                                                           
- - Du har rätt att få information om hur vi hanterar dina uppgifter 
- Du har rätt att få eventuella felaktiga uppgifter korrigerade.  
- Du har rätt till dataportabilitet (Överflyttning av dina uppgifter) 
- Du har rätt att begära att vi slutar att hantera dina uppgifter.  
- Du har rätt att klaga hos Datainspektionen angående eventuell felbehandlingen av 
personuppgifter 

Om du önskar hjälp med något av ovanstående så får du det enklast genom att kontakta oss 
på support@securitypartner.nu. 


