GDPR
Vad är GDPR?

GDPR (General Data Protec/on Regula/on) är den dataskyddsförordning som ersä<er PuL (personuppgi?slagen). Förordningen antogs 27 april 2016
och börjar gälla från den 25 maj 2018. GDPR är en EU-förordning och gäller som lag i Sverige. GDPR vars sy?e är a< stärka skyddet för fysiska
personer vid behandling av personuppgi?er inom EU.
Dataskyddsförordning gäller för alla företag och ideella föreningar inom EU och företag utanför EU, som hanterar personuppgi?er om medborgare i
EU länder.
Vilka externa samarbetsparter som har /llgång /ll organisa/onens personuppgi?er framgår nedan.
Vilka som har /llgång /ll personuppgi?erna inom företaget framgår nedan.
Om personer som ﬁnns med i personregisterna begär utdrag ur registren, kommer det a< dokumenteras.
Datainspek/onens föreskri? om rä< /ll informa/on
Skulle personregisterna komma i orä<a händer via inbro<, dataintrång eller olyckshändelse dokumenteras uppgi?erna och rapporteras /ll
Datainspek*onen.

ANSVARIG FÖR HANTERING PERSONUPPGIFTER

ÖVRIG PERSONAL MED TILLGÅNG TILL UPPGIFTER

Åre Travel Designer AB

Full insyn

Housekeeping

Nödvändig info

Malin lindgren, VD

Full insyn

Ekonomi

Nödvänding info

booking@aretravel.se
0796110039

EXTERNA SAMARBETSPARTNERS TILLGÅNG TILL
UPPGIFTER

HUR SKYDDAS
UPPGIFTER

Sirvoy

Hotellsystem

Inloggningsuppgifter

Behöriga myndigheter ex. Skatteverk

Enl. Behörighet

Stripe

Betalkortsinlösen

Inloggningsuppgifter

Kontoristen AB

Bokföring

Sekretess

Nox Finans

Fakturering

Inloggningsuppgifter

Fortnox

Bokföring

Inloggningsuppgifter

REGISTRERING AV KUNDUPPGIFTER

INSAMLING AV KUNDUPPGIFTER VID BOKNING

Form: Digitalt

Form: Digitalt

Kundinformation importeras till Åre Travels Channel Manager/
Hotellsystem Sirvoy och Åre Travel kompletterar med
personnummer.

Kund registrerar själv sina uppgifter:
Namn, adress, telefonnummer, e-mail, antal personer,
kortuppgifter, datum för in- utcheckning
Kund bokar rum på webben genom en bokningskanal
(ex. Expedia, Hotels, Airbnb, Booking).
Kundinformation lagras i respektive företags extranät.
Kund kan även boka via www.aretravel.se, e-mail, sms
och telefon och uppger då samma uppgifter.

SYFTE MED INSAMLING AV UPPGIFTER
Hantera bokning och ge korrekta uppgifter om köpt tjänst till
rätt kund
Ta betalt och Följa Skatteverkets riktlinjer för vad som skall
framgå på en faktura
Följa Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om
registreringskort för hotellgäster
Ge korrekt underlag enl. bokföringslagen
Kunduppgifter sparas då många kunder är återkommande

VEM KAN SE REGISTRERADE UPPGIFTER?
Endast behöriga myndigheter som så kräver får /llgång /ll kunduppgi?er, förutom behörig
personal hos Åre Travel och deras bokföringsbyrå. Åre Travel delar eller säljer aldrig vidare några
uppgi?er.
HUR LÄNGE LAGRAS UPPGIFTER?
Minst 7 år, enligt Bokföringslagen
HUR SKYDDAS UPPGIFTERNA I SYSTEMEN?
Genom inloggningar /ll respek/ve system
VAD DOKUMENTERAS?
Endast informa/on som är nödvändig för a< genomföra bokningen sparas
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UTSKICK TILL KUND
Form: Digitalt
Åre Travel erbjuder tilläggstjänster till bokningen via hemsida,
mail, sms eller telefon

BETALNING
Form: Digitalt

Åre Travel skickar även ut information till kund om boendet som
adressuppgifter, bokningsvillkor och koder.

Betalning kan ske via kontokort.
Nödvändig kundinformation exporteras till
kortinlösenföretaget Stripe och sedan vidare till
företagets bank, Handelsbanken

Kund får kontaktuppgifter till jour, husfru och bokningsansvarig.

Airbnb tar betalt av gästen

SYFTE MED UTSKICK

Betalar kund via faktura exporteras nödvändiga
kunduppgifter till Nox Finans

Hantera bokning och ge nödvändiga uppgifter om köpt tjänst
till rätt kund
Ge önskad service till kund

Syfte:
för att ta betalt för tjänster
Kortuppgifter är krypterade och kan inte ses av Åre
Travel.

BOKFÖRING
Form: Digitalt
Alla transaktioner bokförs i Fortnox
Varje transaktion skall ha ett underlag i form av
komplett bokningsinformation. Denna sparas digitalt i
minst 7 år.
Syfte: att följa bokföringslagen

