Integritetspolicy
I enlighet GDPR så har vi följande Integritetspolicy:

Från vilka personer sparar vi personuppgifter?
Från våra gäster som hyr ett rum i någon av de två fastigheterna/som tidigare har hyrt rum i någon
av de två fastigheterna samt från intressenter som aktivt bett om att bli kontaktade av oss med
information eller reklam.

Vilka personuppgifter sparas?
Namn, adress, telefonnummer, e-mail, organisationstillhörighet, arbetsgivare samt IP-adress som
använts under beställning kan alla komma att sparas, beroende på vilka uppgifter vi behöver från
våra gäster för att kunna administrera en bokning/komma i kontakt med berörd hyresgäst vid behov.
Uppgifterna kan också komma att hamna i bolagets bokföring.
Personuppgifter kan också, efter kunds aktiva medgivande, sparas för att tillhandahålla reklam. I
detta fall sparas endast kundens angivna namn och e-mailadress.

Varför sparas personuppgifter?
För att kunna behandla och genomföra önskade bokningar, för att kunna administrera bokningar, för
utskick av information, uppmaning eller reklam samt för vår egen bokföring. Dessa uppgifter sparas
då så länge som lagen kräver.

Hur länge sparar vi personuppgifter?
Inga uppgifter sparas en längre period än att ovan nämnda orsaker (under rubriken ”Varför”) ska
kunna utföras av bolaget.
Som kund har du alltid rätt att veta om och vilka uppgifter vi inom Företaget har sparat om dig.

Delas informationen med Tredje Part?
Vi använder oss av Hemsida24:s verktyg för vår Hemsida kopplat till Bokamera.
När en gäst registrerar sig/gör en bokning så hamnar uppgifterna i Bokameras databas. Uppgifterna
finns endast där för att vårat bolag ska kunna fullfölja/genomföra bokningen och skicka faktura till
hyresgästen, samt för vår egen bokföring.
Bokamera tar inte aktivt själva del av våra kunders personuppgifter.
Deras Integritetspolicy finns att läsa här:
https://www.bokamera.se/PrivacyPolicy
Vi använder oss av Payson:s verktyg för betalning av rummen.
När gästen betalar med Payson så måste gästen godkänna deras användarvillkor

(https://www.payson.se/sv/anvandarvillkor/).
Vi får aldrig ta del av kundens kortuppgifter/bankuppgifter vid ett köp med Payson.
När vi sedan bokför dessa bokningar och inbetalningar så tar Seko Stockholm Väg & Anläggning 210
del av personuppgifterna för att kunna genomföra bokningen.
Förutom ovanstående så varken delar, eller säljer, vi personuppgifter från våra gäster till Tredje Part.

Vilka är ansvariga för hanteringen av personuppgifter i vårat Företag?
Inom vårt bolag är det styrelsen som är ansvariga för detta.
Bolagsuppgifter:
Tennplåten fastighets AB
Organisationsnummer
556816-4841
BOX 1032
17121 Solna
Sverige
08-350630, 070-214 26 96
Kontaktuppgifter:
cassandra.sekovagoanlaggning@gmail.com
070 339 29 27

