Bårarps Butiks Integritetspolicy
Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR gälla i hela EU. Med anledning av
detta vill jag tala om för mina kunder hur jag hantera era personuppgifter.
Vilka uppgifter om dig finns sparade?
*Namn
*Eventuellt ert företagsnamn
*Postadress
*Telefon nummer
*Personnummer/organisationsnummer
*E-post
*IP-Adress
Vad används dina uppgifter till?
*För att kunna skicka dina varor till dig
*För att kontakta dig ifall något är oklart med er beställning
*För att kunna skriva en utförlig faktura
*Jag delar aldrig vidare dina uppgifter till tredje part och jag skickar inte heller ut något nyhetsbrev
eller erbjudande via mejl eller post. IP-adressen kommer per automatik på kvittot som butiken får
när kunden lägger en beställning och kommer aldrig att delas vidare!
Vart finns dina uppgifter sparade?
*Dina uppgifter är sparade på butikens kvitto från dina beställningar. Lagen kräver att vi har kvar alla
beställningskvitton i 7 år. Dessa kvitton finns utskriven och finns i en pärm på vårt kontor.
*De finns även sparade hos vår hemsidesleverantör, Hemsida24, som tillhandahålla
webbutiktjänsten.
*Email; När kunden lägger en beställning via hemsidan, skickas den till min epost. Mejlet raderas
efter högst en månad. Om kunden och jag har haft mejlkontakt angående en beställning så raderas
även dessa mejl. Jag sparar aldrig epost adresser i mitt epostprogram. Undantaget är om du är en
kund som jag har kontakt med privat (föreningslivet osv).
*Bårarps Butik har inget direkt kundregister, utan endast kvitton från kundens beställningar.
Vem hos Bårarps Butik är Personuppgiftsansvarig?
Jag, d.v.s. Miranda Lysell är personuppgiftsansvarig och jag är rädd om dina personuppgifter!
Vi har en Personuppgiftbiträde;
Hemsida24 är Bårarps Butiks Personuppgiftsbiträde. Du kan läsa här om hur Hemsida24 hantera era
uppgifter >> https://edit.hemsida24.se/Homepage/dpa
Rätt till anonymisering/bli borttagen
Bårarps butik har inget register över våra kunder. Det enda vi har kundens personuppgifter sparade
på är kvitton på kundens beställningar vilket som sagt, måste behållas i 7 år enligt lag. Men, tack vare
Hemsida24s nya tillval så kan jag anonymisera dina uppgifter om så önskas. På vårt kontor kan jag

överstryka dina uppgifter med svart märkpenna om så önskas också. För att bli anonymiserad, skicka
ett mejl till miranda.lysell@gmail.com alternativ ring mig på 070 602 36 78.
Utlämning av personuppgifter.
Enligt lag har du som kund rätt att få dina lagrade uppgifter utlämnade. Om du av någon anledning
vill att jag skickar uppgifterna till dig, skriv ett mejl och gärna ert
personnummer/organisationsnummer för att bevisa att du är du. Skriv gärna ett gammalt
ordernummer så att jag kan hitta dig lättare. Mejla till miranda.lysell@gmail.com

