Integritetspolicy
25.05.2018

Inom Sekwa förlag behandlar vi vissa personuppgifter. Sekwa förlag är
personuppgiftsansvarig. Som personuppgiftsansvarig ansvarar vi för behandlingen
av dina uppgifter, hur och för vilka ändamål behandlingen görs. Du hittar våra
kontaktuppgifter längre ned i det här dokumentet.
Vilka uppgifter?
Personuppgifter såsom namn, e-postadress och eventuellt postadress.
Vi vill erbjuda och utveckla våra produkter och skapa riktigt attraktiva erbjudanden
för dig, samt bjuda in till evenemang rörande vår utgivning. För att kunna göra detta
behandlar vi dina personuppgifter. Du är inte skyldig att lämna dina uppgifter till oss,
du kan närsomhelst få dina personuppgifter borttagna ur våra register.
Hur samlar vi in dessa uppgifter?
Genom dina kontakter med oss, t.ex. intresseanmälan till nyhetsutskick på vår
hemsida alternativt vid något av våra evenemang, samt vid köp via vår webbshop.
Hur använder vi dessa uppgifter?
För att vi ska få behandla personuppgifter måste behandlingen enligt gällande
integritetslagstiftning baseras på en legal grund. Det betyder att behandlingen måste
göras baserat på någon av följande anledningar: a) behandlingen är nödvändig för
att vi ska kunna uppfylla en överenskommelse med dig eller b) för att du har
samtyckt till behandlingen.
Varför använder vi dessa uppgifter?
För att informera om och erbjuda köp av vår utgivning.
- Vi behandlar uppgifter för att kunna skicka information som du har beställt av
oss i enlighet med tidigare angivet samtycke.
För att kommunicera med dig om andra erbjudanden
- Vi behandlar data för att kommunicera med dig om de produkter och tjänster
som vi levererar, t.ex. när du kontaktar oss för att få information, gör
förfrågningar, använder tjänsterna eller lämnar feedback om våra tjänster och
produkter. Behandling av uppgifter för detta ändamål görs endast efter att du
har samtyckt till sådan behandling.
För att fullfölja en beställning som du har gjort av oss på vår webbshop.
- Dina uppgifter sparas vid köp via vår webbshop till dess att ordern är
slutlevererad. Efter att ordern är hanterad, skickad och klar kommer dina
uppgifter att raderas.
Behandling för marknadsföringsändamål
Vi behandlar uppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och erbjudanden till
dig. Sådan marknadsföring kan vi komma att skicka till dig via e-post.
Du har rätt att när som helst återkalla samtycket. Du hittar mer information om hur du
tar tillbaka ett samtycke nedan under rubriken 'Återkalla samtycke'.

Vem delar vi med oss uppgifterna till?
Ibland kan det vara nödvändigt för oss att anlita underleverantörer, t.ex utskickstjänst av
nyhetsbrev och plattform för webbshop, för att kunna leverera olika slags erbjudanden
till dig. Sekwa förlag är då fortsatt ansvarig för den behandling av dina uppgifter som vi
eller underleverantör utför på vårt uppdrag. Sådana underleverantörer får då inte
använda datan för andra ändamål än de som vi anger. Information som delges dessa
externa underleverantörer är det endast medarbetare på Sekwa förlag som kan lägga
till, och ta bort.
Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Som huvudregel sparar vi dina personuppgifter för ändamålen som vi angett ovan så
länge som du är kund hos och/eller intressent av oss och inte själv ber om att bli
borttagen ur våra register. Information som uppges via kontakt med vår webbshop,
såsom namn- och adressuppgifter sparas så länge ordern behandlas. Så snart ordern är
levererad och avslutad raderas informationen.
Dina rättigheter
Den nya dataskyddslagstiftningen som träder i kraft den 25 maj 2018 syftar bland annat
till att stärka individens rätt till sin data. Därför har du rätt att veta vad vi gör med dina
uppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter, hur länge vi sparar dem och
vilka som tar del av uppgifterna.
Vi har utsett ett dataskyddsombud som arbetar med att säkerställa att vår
personuppgiftsbehandling utförs på ett lagligt sätt. Om du har frågor om vår behandling
av personuppgifter, vill ha eventuellt felaktiga uppgifter rättade, vill få vissa uppgifter
raderade så är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på sara@sekwa.se.
Rätt till registerutdrag
Du ska kunna veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Därför har du har rätt att
en gång om året få ett registerutdrag från oss. Du har även rätt att få din data som vi
behandlar raderad. Kontakta i så fall dataskyddsombudet. Du hittar kontaktuppgifter
nedan.
Återkalla samtycke
En del av den behandling vi gör av dina personuppgifter baserar vi på att du har
godkänt den behandlingen, lämnat samtycke. Du lämnar vanligtvis ditt samtycke via
intresseanmälan till vårat nyhetsbrev antingen via hemsidan eller vid något av våra
event. Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har givit oss för en
viss behandling av dina kunduppgifter. Du har alltid rätt att tacka nej till vår
direktmarknadsföring av tjänster och produkter som görs via e-post. Ring då till oss eller
klicka på ”unsubscribe from this list” i e-postmeddelandet. Du kan även avregistrera dig
per brev till adressen nedan.
Kontaktuppgifter personuppgiftsansvarig
Sekwa förlag
Tyska Brinken 19, 111 27 Stockholm
info@sekwa.se

(Orgnummer. 556830-9511)

Begäran om registerutdrag ska skickas till ovan angiven adress.

Dataskyddsombud
Vårt interna dataskyddsombud ser till att behandlingen av din data görs på ett lagligt
sätt. Om du vill prata med vårt dataskyddsombud, ber vi dig ringa Sara Kyhlstedt på
+46 707 91 7848 eller maila på sara@sekwa.se
Dataskyddsombudet ansvarar också för att det interna arbetet med GDPR sker
löpande, samt att alla medarbetare är införstådda i de nya reglerna som gäller.
Övrigt
Om vi gör ändringar i den här policyn så kommer vi att publicera en uppdaterad version
på www.sekwa.se där du även kommer att ha tillgång till äldre versioner av policyn.
Översikt
Vilka uppgifter?

Hur samlar vi in
uppgifter?
Via
intresseanmälan
på vår hemsida,
eller vid
evenemang.

Hur används det och
hur länge lagras det?
Tills kunden aktivt
avregistrerar sig för våra
nyhetsbrev.
I övrigt lagras uppgifter i
högst 3år.

Personuppgifter privatperson
såsom namn och
postadress

Vid order via vår
webbshop.

Uppgifter sparas så
länge ordern behandlas,
så snart ordern är
levererad och klar tas
personuppgifter bort.

Personuppgifter recensent såsom
namn och
postadress

Vid telefon alt.
mailkontakt
rörande förfrågan
om recensionsex.

Uppgifter sparas så
länge förfrågan är aktiv,
så snart bok/länk
skickats tas uppgifter
bort från mailkort alt.
Anteckningsbok.

Personuppgifter privatperson
såsom namn och
mailadress

Varför?

För att kunna
skicka information
kring utgivning och
inbjudningar till
event
Adress och
kontaktuppgift
efterfrågas när en
beställning sker via
vår webbshop,
detta för att kunna
hantera och
leverera
beställning.
Adress och
kontaktuppgift
efterfrågas när
förfrågan om
recensionsex sker.

