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Introduktion

Gränges ("Vi") har åtagit oss att värna om din personliga integritet givet de personuppgifter vi samlar
in om dig som kontaktat oss via mejlformulär och/eller om dig som är prenumerant ("Du" eller
"Prenumerant", ”Mejlkontakt”) i syfte för informationsdelning via mailutskick.
Som mejlkontakt eller prenumerant av Gränges utskick, förstår och bekräftar du att vi samlar in och
använder din personliga data i enlighet med denna informationstext om integritet för mejlkontakter
och prenumeranter (denna "Informationstext").
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Tillämpning av denna informationstext om din integritet

Denna informationstext gäller för mejlkontakter och prenumeranter som har delgivit sina
kontaktuppgifter för att motta utskick från Gränges. Informationstexten gäller för personuppgifter och
användningen av personuppgifter i alla former – muntligt, elektroniskt eller skriftligt.
Informationstexten beskriver det bredaste spektrumet för de personuppgiftsbehandlingar som sker
inom Gränges kopplat till mejlkontakter och prenumeranter. Informationstexten visar Gränges ansvar
för att skydda dina personuppgifter.
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Personuppgifter som behandlas i Gränges

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter tillhörande mejlkontakter och
prenumeranter är legitimt intresse; Gränges har ett legitimt intresse att informera intressenter.
Intressenterna väljer att frivilligt lämna sina kontaktuppgifter, för att motta utskick. Det anses finnas
ett ömsesidigt intresse för att personuppgifter behandlas. De personuppgifter som vi behandlar om
dig är personuppgifter som du medvetet har delgivit oss.
4

Ändamål med behandling av personuppgifter

Beroende på tillämplig lagstiftning kan vi samla in och använda data om mejlkontakter och
prenumeranter för att kunna:
•
•

Administrera utskick (rapporter, nyhetsbrev, koncernreleaser etc.)
Svara på din förfrågan som skickats via mejlformulär på hemsidan

Vi sparar bara personuppgifter så länge detta är nödvändigt och aldrig längre än vad som framgår i
specificerad gallringsrutin och enligt tillämplig lag. Som prenumerant har du alltid rätt att avsluta din
prenumeration på utskick. Denna rätt återfinns i slutet av varje nyhetsbrev.
Om inte annat framgår, är de personuppgifter vi önskar samla in om dig obligatoriska. Om du inte delar
eller tillåter oss att använda de efterfrågade personuppgifterna kommer vi inte att ha komplett
information om dig för att uppfylla våra ovannämnda ändamål.
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Delning av dina personuppgifter

För att uppfylla de ändamålen som specificerats ovan, kommer information om dig delas med behöriga
och lämpliga personer i vår organisation.
Vi har valt att outsourca administrationen av mejlutskick till en tredjepart. När vi gör detta och
behandlingen av dina personuppgifter sker hos tredjepart avtalar vi med mottagande part för att de
ska skydda dina personuppgifter enligt förhållande i denna informationstext, samt enligt tillämplig
dataskyddslag.
Vi behåller oss rätten att dela personuppgifter om dig om vi måste enligt lag eller blir uppmanade att
göra så enligt en statlig myndighet eller om vi avgör att det är nödvändigt eller önskvärt för att efterleva
lagen eller för att skydda eller försvara våra rättigheter eller vår egendom enligt tillämplig lag.
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Uppdatering, borttagning och tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att efterfråga vilken/vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Efterfrågan sker genom
att skicka oss en skriftlig förfrågan via brev eller e-mail (var vänlig se kontaktinformation i sista avsnittet
av denna informationstext). Var god inkludera ditt fulla namn och mailadress. Vi kommer inte dela dina
personuppgifter med dig om du inte har rätt att få dem givet tillämpliga lagar. Vänligen notera att för
förfrågningar som sträcker sig längre än vad du enligt lag har rätt till att göra, samt för repetitiva
förfrågningar, kommer vi ta ut en administrativ avgift för att kunna ta fram den efterfrågade
informationen. Vi informerar dig om denna avgift innan några vidare handlingar genomförs för att
besvara din förfrågan.
Du har rätt att efterfråga ett registerutdrag om den persondata vi behandlar om dig. Du har också rätt
att fråga om rättning, borttagning eller avslutande av behandling av dina personuppgifter som vi har
om dig. Om vi instämmer att informationen inte är korrekt, eller att behandling ska upphöra kommer
vi vidta åtgärder för att uppfylla dina rättigheter.
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Skydd av dina personuppgifter

Personuppgifterna som vi samlar in om dig lagras av oss och av eventuell tjänsteleverantör. Lagringen
sker på databaser som skyddas av en kombination av fysisk och logisk behörighetsbegränsning (teknisk
och organisatorisk). Enligt tillämplig lag kommer vi meddela dig om förlust, missbruk eller otillåten
förändring av dina personuppgifter som kan påverka dig, i syfte för att du ska ha möjlighet att vidta de
åtgärder som krävs för att skydda dina rättigheter.
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Kontaktinformation

Om du har några frågor kopplat till denna informationstext, om vår behandling av dina personuppgifter
enligt beskrivningen ovan, eller andra funderingar eller klagomål över administreringen av denna
informationstext, eller om du vill lämna en förfrågan om rättning, borttag eller registerutdrag på den
persondata vi har om dig, var vänligen kontakta oss på någon av följande adresser:
• privacy@granges.com
• Box 5505, SE 114 85, Stockholm, Sverige
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Alla förfrågningar om tillgång till din personliga data måste lämnas skriftligen per brev eller e-post. Vi
besvarar din förfrågan per brev, e-post eller annan lämplig metod.
Klagomål kan även skickas direkt till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen i Sverige. Var vänligt besök
tillsynsmyndighetens hemsida för kontaktinformation: https://www.datainspektionen.se/
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