Hej,
På Frevisören / Nordic Lapland värnar vi om våra kunders personliga integritet och trygghet i vår
hantering av personliga uppgifter. I enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) den 25:e Maj
2018 uppdaterar vi vår integritetspolicy. Därmed informerar vi dig som kund om vilka personuppgifter vi
samlar in, hur vi hanterar dem och varför.
GDPR ersätter den tidigare svenska personuppgiftslagen vilket är positiv förändring för dig som
privatperson. Det mesta är sig likt kring hur vi hanterat personuppgifter tidigare men kraven på hur vi
hanterar och informerar kring denna hantering av personuppgifter skärps.
-

Ansvarig för hantering av personuppgifter är vi, Nordic Lapland Adventure AB.
Kontaktuppgifter:
Telefon: 0923 – 67 03 50
E-mail: viktor.lundback@nordiclapland.com
Adress: Frevisören, 952 95 – Båtskärsnäs

-

Uppgifter samlar vi in för att hantera kundbokning och fakturering kring boende, camping,
restaurang och aktiviteter. Personuppgifterna används till våra register och bokningssystem för
att förena dig som kund till just din bokning. Dina uppgifter förekommer även i vissa fall i våra email, telefoner, papper och fakturor.

-

Personuppgifter vi samlar in, eventuellt inte alla av just dig:
För- och efternamn.
Adress.
E-mail.
Telefonnummer.

-

Den rättsliga grunden för att vi ska ta del av dina personuppgifter är just för att möjliggöra ett
avtal mellan dig och din bokning.

-

Dina uppgifter sparar vi som längst ett år efter avslutad kundrelation.

-

Du som kund har rätten till att begära ett registerutdrag för att kontrollera vilken information
som finns registrerad om just dig.

-

Skulle vissa personuppgifter vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande är vi skyldiga att
korrigera dessa.

Främst av allt vill vi att du som vår kund ska känna dig trygg samt vara medveten om att vi behandlar
dina personuppgifter med största vördnad och lämnar aldrig ut uppgifterna till obehöriga.
För mer information eller funderingar, ta kontakt med oss efter ovanstående kontaktuppgifter.

