DATAINSAMLINGSPOLICY FÖR sliceIT
Golf AB
Dina personuppgifter
Dina personuppgifter
Mina elevers integritet är av yttersta vikt för mig och syftet med denna policy är att på
ett tydligt och transparent sätt beskriva hur jag samlar in, använder, överför och
lagrar deras personuppgifter. sliceIT Golf AB (556648-1593) utför all hantering av
personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR. Har du några frågor
är du alltid välkommen att kontakta mig!
Personuppgiftsansvar
sliceIT Golf AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på
denna webbplats och när du bokar en lektion av mig.
Kontaktuppgifter
Du kan kontakta mig via telefon 0708 – 43 48 08 eller e-post jenny@sliceitgolf.se

Insamling av personuppgifter
Uppgifter som samlas in vid bokningen
När du gör en bokning via min hemsida samlar jag in personuppgifter från dig för att
kunna genomföra din bokning. De uppgifter jag samlar in är namn, telefonnummer
och e-post.
Vid bokning förekommer att en person lämnar uppgifter om flera personer för
gemensam träning. Jag förutsätter att den som lämnar uppgifterna till mig har
samtliga elevers samtycke för att lämna ut uppgifterna.
Uppgifter som samlas in när du prenumererar på mitt nyhetsbrev
Om du väljer att prenumerera på mitt nyhetsbrev samlar jag in din e-postadress för
att kunna skicka nyhetsbrev till dig och för att anpassa innehållet i nyhetsbrevet till
just dig.
Uppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats
I samband med att du bokar lektioner via min bokningssida samlar jag in information
om ditt namn, telefonnummer och e-postadress. Övrig information såsom IP-nummer
etc sparas inte. Väljer du att kommentera/gilla något på min FB-sida är det ditt val,
den informationen är inget jag sedan använder/säljer vidare.

Rättslig grund och överföring av dina personuppgifter
Jag behandlar i huvudsak dina uppgifter för att kunna fullgöra ett avtal d.v.s. leverera
de golflektioner du beställt av mig. Jag behandlar även uppgifter med stöd av
samtycke samt för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser.
Uppgifter som samlas in och överförs i samband med bokföring
När du har bokat en lektion med mig använder jag dina personuppgifter för att skicka
bokningsbekräftelse och annan viktig information om din lektion. Jag använder mig
av e-post och SMS.
Jag använder också uppgifterna för bokföring.
Hur länge sparas personuppgifterna
Jag sparar uppgifterna jag samlar in i min kunddatabas och mitt bokningssystem.
Personuppgifterna sparas i 2 år om du inte samtyckt till att jag sparar dina uppgifter
längre. Om du prenumererar på mitt nyhetsbrev sparas dina uppgifter så länge du
väljer att fortsätta ta emot kommunikation från mig.
Dina rättigheter
Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter jag har registrerade om dig,
kontakta mig på jenny@sliceitgolf.se så får du ett registerutdrag.
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att jag ska kunna fullgöra ett avtal
med dig eller för att jag ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet sker utan samtycke.
All annan behandling sker med stöd av samtycke, du kan närsomhelst välja att
återkalla ditt samtycke genom att kontakta mig. Om du återkallar ditt samtycke
kommer jag att radera dina personuppgifter och upphöra med den behandling som
omfattades av samtycket. Du har också rätt att begära att dina uppgifter kompletteras
eller rättas.
GDPR gäller från 25:e maj 2018, vill du veta mer läs om detta på Datainspektionens
hemsida.

