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Denna integritetspolicy förklarar hur Arvid Carlson Teckningsatelier AB
(”vi”) behandlar våra besökares och kunders personuppgifter, de rättigheter
du som registrerad har gällande dina uppgifter, samt vilka åtgärder du kan
vidta i enlighet med GDPR. Vissa punkter i detta dokument kan komma
att ändras.

Personuppgifter
Personuppgifter är all information som rör en identi erad eller
identi erbar levande fysisk person. En identi erbar fysisk person är
en person som kan identi eras, direkt eller indirekt, exempelvis
genom namn, personnummer eller adress; men även krypterade
uppgifter och elektroniskt lagrade identiteter, till exempel IPadresser, är också personuppgifter under förutsättning att de kan
associeras med en fysisk person.
De kategorier av personuppgifter vi samlar in om dig används endast
i syftet av att kunna fortsätta bedriva och förbättra vår verksamhet,
för att ge dig som kund eller besökare av denna hemsida en bättre
användarupplevelse. De kategorier av personuppgifter vi behandlar är
följande:
•
•
•
•
•

Namn
Epost-adress
Telefonnummer
Adress
Organisationsnummer
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Denna data samlas in endast med tillåtelse från dig, vid det tillfälle
då du registrerar dig som kund hos oss, eller använder vårt
kontaktformulär. Genom att kryssa för rutan ”Jag/mitt företag
godkänner att Arvid Carlson Teckningsatelier (”vi”) får erhålla ifylld
information i enlighet med vår integritetspolicy”, godkänner du att vi
samlar in några eller alla kategorier av ovanstående information i
enlighet med de villkor som beskrivs i detta dokument.

Varför vi behandlar dina personuppgifter
Den information du utger till oss behandlas för att förbättra vår
kundservice och kommunikation. Din epost-adress och telefonnummer
används för att förse dig med information och uppdateringar gällande
bland annat beställningar/order och öppettider. Den adress du anger
används för att veta vart vi skall skicka din beställning/order. Det
namn du anger används för att adressera korrekt person; dig, för att
ge dig en bättre upplevelse av vår kundservice, eller att försöka lösa
problem angående en viss beställning/order.
Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Endast vi har tillgång till dina personuppgifter. Vi säljer inte dina
personuppgifter.
Hur länge sparas dina personuppgifter?
De personuppgifter vi samlar in behåller vi så länge som vi bedömer
att du är en aktiv kund på vår hemsida, eller tills du begär radering
av ditt konto/dina personuppgifter.
Dina rättigheter
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi
behandlar, eller har tillgång till, om dig. För att ingen annan skall
kunna begära information om dina personuppgifter, måste du
identi era dig vid tillfälle av begäran.
Du kan begära att dina uppgifter raderas när de inte längre är
nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.
Du har rätt att invända mot sådan behandling av uppgifter som
grundar sig på en intresseavvägning.
Du kan närsomhelst begära att få ta del av de personuppgifter du
själv lämnat ut till oss, genom en elektronisk kopia.
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