Integritetspolicy
Vår integritetspolicy - introduktion
Vi är noga med att skydda din integritet i enighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi vill att
du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas och här kan du därför läsa mer
om vår integritetspolicy.
Behandling av personuppgifter - introduktion
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en nu levande
person. Några exempel på detta är namn, e-postadress, telefonnummer, bild, ljudupptagning
och personnummer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med dessa uppgifter.
Exempel på sådan behandling kan vara insamling, registrering, lagring, bearbetning, överföring
och radering.
Insamling av information
Vi samlar in information från dig när du gör en beställning via vår hemsida, telefon eller
direktkontakt på annat sätt. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, ditt
mobilnummer, din e-mailadress och din postadress. Vår insamling och behandling av
personuppgifter sker för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund: administrera
beställningar, fakturera, ge kundtjänst, uppfylla leveransärenden samt erbjuda
betalningsmetoder.
Utlämnande till utomstående part
Vi använder våra kunders personuppgifter enbart i egen verksamhet och överför aldrig
personuppgifter till utomstående part, förutom till det företag vi anlitar att för vår räkning
producera och leverera våra canvastavlor.
Utlämnande till canvastillverkare och fraktbolag
För att kunna leverera din beställning och slutföra vårt åtagande delar vi alltså namn och
kontaktuppgifter med det tryckeri som producerar våra canvastavlor, samt genom dem till det
fraktbolag de anlitar för att skicka produkterna till kund, för närvarande antingen DHL eller
Postnord.
Samtycke
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy. När du därmed har
samtyckt till ett köp sparas dina uppgifter tills vidare eller tills dess att du själv begär att
uppgifterna raderas, vilket du när som helst kan göra. Personuppgifter som är kopplade till
beställningar i vårt ekonomisystem lagras i minst sju år enligt bokföringslagen.
Övrig information
Vi har inget samlat kundregister utan sparar endast beställnings- och betalningsinformation.
Vi sänder inte ut något nyhetsbrev. Har du frågor, kontakta oss här.

