Personuppgiftspolicy
Från den 25 maj 2018 har personuppgi slagen (PUL) ersa s av den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Sy et
med PUL har varit a skydda människor mot a deras personliga integritet kränks när deras personuppgi er
behandlas. GDPR ställer högre krav på hur vi som organisa on behandlar dina personuppgi er och ger dig
bä re möjligheter a påverka vår hantering.
I policyn beskriver vi varför vi behandlar dina personuppgi er, vilka personuppgi er vi behandlar, vilken laglig
grund vi stödjer behandlingen på och hur länge uppgi erna sparas. Vi beskriver även hur du kan påverka
behandlingen genom a utöva dina rä gheter. Vi ger dig även informa on var du ska vända dig om du inte är
nöjd med vår hantering. Det är vik gt a du tar del av och förstår integritetspolicyn. Du är all d välkommen a
kontakta oss vid eventuella frågor.
Salong Agaton går a nå på följande sä :
Post: Spelmansgatan 36, 681 31 Kris nehamn
Telefon: 0550-10452
E-post: info@salongagaton.se

Vad förändringen innebär för dig
I korthet innebär GDPR a …
…du har rä a få mer u örlig informa on om hur vi behandlar dina personuppgi er. Vi ger dig sådan
informa on i personuppgi spolicyn nedan,
…du får möjlighet a , under vissa förutsä ningar, begära a dina personuppgi er ﬂy as eller a vi begränsar
behandlingen,
…a du får stärkta möjligheter a ta del av dina personuppgi er och a , under vissa förutsä ningar, få de
rä ade eller raderade,
…a du kan godkänna eller motsäga dig viss behandling som vi u ör, ll exempel för utskick av informa on som
t.ex. nyhetsbrev via e-post.

1. Information om personuppgifter
I denna personuppgi spolicy kallas Salong Agaton i Kris nehamn AB, med organisa onsnummer 556941-0375
för Salong Agaton och är personuppgi sansvarig. Personuppgi er är uppgi er genom vilka vi direkt eller
indirekt kan iden ﬁera dig, t.ex. di namn, di telefonnummer, din e-postadress, uppgi er om bokningar samt
behandlings- och köpinforma on.

2. Behandling av personuppgifter
Allt vi gör med dina personuppgi er räknas som behandlingar. Det gäller oavse om vi använder
automa serade system eller inte. Vi behandlar dina personuppgi er i samband med bokning, om- och
avbokning, utskick av informa on om bokningen, betalningar, hantering av reklama oner, för a kunna uppfylla
gällande lags ning som t.ex. bokföringslagen, för a skicka nyhetsbrev etc.

3. Personuppgifter som hanteras
De personuppgi er som vi samlar in om dig utgörs av kunduppgi er. Det är uppgi er som exempelvis namn,
e-postadress, telefonnummer, adressuppgi er, boknings- och behandlingsinforma on samt annan informa on
som lämnats av dig.

4. Vad uppgifterna används till

För a vi ska få behandla dina personuppgi er, krävs a vi har angivit e u ryckligt och berä gat sy e med
behandlingen. Personuppgi erna får sedan inte behandlas på e sä som är oförenligt med det ursprungliga
sy et. Utöver de a, måste vi ha stöd i lag, så kallad rä slig grund, för a få behandla personuppgi er.
De behandlingar av personuppgi er som vi u ör, stöder vi på följande rä sliga grunder:
a) Behandling av dina personuppgi er är nödvändig för a ingå eller fullgöra avtalet med dig.
b) Behandlingen av dina personuppgi er är nödvändig för a vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse,
t.ex. a spara personuppgi er för bokföringsändamål.
c) Vi bedömer, e er en så kallad intresseavvägning, a våra intressen av a få behandla dina personuppgi er
väger tyngre än din rä ll integritetsskydd.
För a vi ska kunna fullgöra avtalet med dig behöver vi behandla och hantera dina personuppgi er. Nedan följer
exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgi er och med vilken rä slig grund vi gör de a.
Tillhandahållande av tjänster
Vi behandlar dina personuppgi er i den omfa ning det behövs för a vi ska kunna iden ﬁera dig som kund och
för a llhandahålla dig våra tjänster på bästa sä . Vi behöver även behandla dina personuppgi er för a
kunna debitera dig enligt avtalet samt för a kunna vidta inkassoåtgärder om de a behövs för a säkerställa a
vår fordran blir betald.
Rättslig grund av ovan enligt följande: Fullgörande av avtal enligt punkten 1 och Berättigat intresse enligt
punkten 3. Vårt berättigade intresse för behandlingen i denna del är att vi säkerställer betalning enligt avtalet
med dig.
Annan kommunikation om tjänster
Vi behandlar personuppgi er i samband med annan kommunika on med dig, t.ex. för a llhandahålla dig
informa on om aktuella erbjudande. Det kan t.ex. ske i form av nyhetsbrev som skickas via e-post. Vi behandlar
även personuppgi er som vi får från dig när och om du har valt a svara på kundundersökningar som vi har
skickat ll dig eller som du tagit del av på annat sä .
Rättslig grund av ovan enligt följande: Fullgörande av avtal enligt punkten 1 och Berättigat intresse enligt
punkten 3. Våra berättigade intressen för behandling av personuppgifter i kundundersökningar är att vi vill få in
dina åsikter för att utifrån det förbättra vårt erbjudande.
Efterlevnad av lagar
Vi behandlar dina personuppgi er i sy e a kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss, t.ex.
bokföringslagens krav på lagring av bokföringsmaterial.
Rättslig grund av ovan enligt följande: Rättslig förpliktelse enligt punkten 2.

5. Hur vi samlar in uppgifterna
Vi samlar in personuppgi er i samband med a du registrerar dig på hemsidan, i samband med a du bokar en
behandling via hemsidan, en applika on, telefon och/eller genom personligt besök på Salong Agaton. Vi kan
även samla in personuppgi er i form av behandlingshistorik och behandlingsdata.

6. Hur länge uppgifterna sparas
Vi sparar inte personuppgi er om dig längre än vi behöver u från det sy e vi behandlar dem för. Vi sparar
därför aldrig personuppgi er bara för a de är ”bra a ha”, utan har all d e deﬁnierat sy e som har stöd i
lags ning eller i avtal.
E ersom de uppgi er som vi samlar in behandlas för olika sy en, sparas de också under olika lång d. Det kan
därför vara så a personuppgi er om dig ﬁnns sparade i e system, men raderas i e annat.

7. Till vem uppgifterna lämnas ut

I vissa situa oner delar vi dina personuppgi er med andra. Nedan beskriver vi när och varför vi gör de a. Vi vill
understryka a vi aldrig lämnar över dina personuppgi er om de a inte krävs för a vi ska kunna u öra någon
av de behandlingar som anges ovan, vilka vi har e sy e och som det ﬁnns laglig grund för. Vi säljer inte heller
dina personuppgi er vidare ll andra.
Leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning
Vi anlitar ﬂera olika leverantörer för a vi ska kunna llhandahålla våra tjänster och produkter. När vi använder
oss av leverantörer som behandlar personuppgi er för vår räkning, tecknar vi all d personuppgi sbiträdesavtal
med leverantören. Personuppgi sbiträdesavtalen anger a leverantören (personuppgi sbiträdet) endast får
behandla personuppgi er för ändamål som vi bestämmer och på särskilda instruk oner från oss. Våra
leverantörer får alltså inte göra någon ng med dina personuppgi er som vi inte u ryckligen talat om för dem
a de ska göra. Vi ställer även krav på a leverantörens hantering av personuppgi er ska vara säker och korrekt.

8. Dina rättigheter
Du har rä a få informa on om hur vi behandlar dina personuppgi er. Sådan informa on får du i denna policy.
Om du har y erligare frågor om vår behandling av personuppgi er, är du välkommen a kontakta oss.
Kontaktuppgi er hi ar du längst ner i policyn.
Utöver rä ll informa on, har du även andra rä gheter i rela on ll dina personuppgi er. Du kan t.ex.
påverka vår behandling genom a begära utdrag, rä else, radering och begränsning. Du har även rä a
invända mot viss behandling som vi u ör samt begära ut dina personuppgi er eller begära a de ﬂy as.
Din rä a bli raderad förutsä er a uppgi erna behövs inte längre för det ändamålet, om du återkallar di
samtycke a uppgi erna sparas, om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte ﬁnns
berä gade skäl som väger tyngre än di intresse, om personuppgi erna har behandlats olagligt, eller om du
invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål. Rä en a bli raderad gäller inte om vi är skyldiga
enligt lag (t ex bokföringslagen) a behålla uppgi erna.
Du har rä a kostnadsfri en gång per år begära utdrag, du kan även begära rä else, radering och/eller
begränsning avseende de personuppgi er vi behandlar om dig. E ersom det är vik gt a vi inte lämnar ut dina
personuppgi er ll någon annan, ska en sådan begäran göras skri ligen och undertecknas av dig. Speciﬁcera
dessutom vad begäran avser. Skicka begäran i e brev ll oss där du anger di namn och personnummer, din
adress och en av dig undertecknad kopia av gil g ID-handling.
Registerutdraget kommer a skickas ll dig inom 30 dagar från det a vi tog emot begäran. Om utdraget är
omfa ande så a vi behöver mer d eller om vi av någon anledning inte kan genomföra din begäran, meddelar
vi dig de a.
Vänligen skicka din begäran ll Salong Agaton, Spelmansgatan 36, 681 31 Kris nehamn
Din rätt till dataportabilitet
Om du har lämnat dina personuppgi er ll oss, har du i vissa fall rä a få ut och ta med dig dina
personuppgi er. För a du ska kunna ny ja din rä ll dataportabilitet måste din begäran avse sådana
personuppgi er som du själv har lämnat ll oss och som vi behandlar för a uppfylla avtalet vi har med dig eller
med stöd av e samtycke från dig. Rä en ll dataportabilitet gäller inte när vår behandling av dina
personuppgi er grundar sig på en intresseavvägning eller en rä slig skyldighet.
E ersom det är vik gt a vi inte lämnar ut dina personuppgi er ll någon annan, måste en begäran om
dataportabilitet göras skri ligen och undertecknas av dig. Med begäran ska även följa en av dig undertecknad
kopia av gil g ID-handling.
Vänligen skicka din begäran ll Salong Agaton, Spelmansgatan 36, 681 31 Kris nehamn
Salong Agaton skyddar dina personuppgi er genom en kombina on av tekniska och organisatoriska lösningar.
Åtkomstsystem krävs för llgång ll samtliga av Salong Agatons system som hanterar personuppgi er. Anställda
på Salong Agaton samt personuppgi sbiträden och underbiträden ska följa Salong Agatons interna
informa onssäkerhetspolicy.

9. Cookies
Salong Agaton använder så kallade cookies på hemsidan www.salongagaton.se. Sy et är a hemsidan ska
fungera på bästa sä , för a ge dig llgång ll vissa funk oner samt för a få informa on om besök på
hemsidan. En cookie är en liten tex il som lagras på besökarens dator och som innehåller informa on. Det ﬁnns
två typer av cookies; dels permanenta cookies som sparar en ﬁl på besökarens dator ll dess a ﬁlen tas bort,
dels sessionscookies som försvinner när du stänger din webbläsare. På Salong Agatons hemsida används även
tredjepartscookies för bl.a. Google Analy cs.
Salong Agaton använder cookies för a förbä ra upplevelsen på hemsidan på följande sä :
-

Ser ll a du bara behöver logga in en gång och inte för varje sida du besöker.
Kontrollerar hur hemsidan används genom a kolla på traﬁkmönster.
Samlar in och analyserar beteendedata baserat på användning av webbplats och tjänster i sy e a
förbä ra användarupplevelsen.

10. Klagomål
Om du anser a vi behandlar dina personuppgi er i strid med gällande regler bör du anmäla de a ll oss så
snart som möjligt. Du kan även vända dig direkt ll Datainspek onen och lämna in di klagomål.

11. Skadestånd
Om du har lidit skada på grund av a dina personuppgi er har behandlats i strid med gällande regler kan du ha
rä ll skadestånd. I sådana fall kan du, e er en skri lig begäran, begära skadestånd från oss eller väcka
skadeståndstalan i domstol.

12. Personuppgiftsansvarig
Salong Agaton är personuppgi sansvarig och ansvarar för de personuppgi er som behandlas under varumärket
Salong Agaton. Vi bestämmer ändamålen för behandlingen och hur den går ll. Vi bestämmer även hur
personuppgi er behandlas när vi använder oss av underleverantörer.

13. Kontaktuppgifter
Salong Agaton
Spelmansgatan 36
681 31 Kris nehamn
0550-104 52
Info@salongagaton.se

