På djurens villkor!

Integritetspolicy
Senast ändrad: 2018-06-11

Eriksberg Vilt & Natur AB (EVN) värnar om individens personliga integritet. EVN ansvarar därför
för att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och
regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy informerar vi om hur personuppgifter
behandlas av oss. Vi ber dig därför att läsa denna policy innan du lämnar ut personuppgifter till
oss.

För vem och vad gäller policyn
Integritetspolicyn är tillämplig på kund, leverantör, anställd och jobbsökande. Hur vi
behandlar dina personuppgifter framgår av det avsnittet som rör din relation till EVN.
Integritetspolicyn gäller för EVNs tjänsteutbud som är hotell, restaurang, jakt och annan
därmed förenlig verksamhet, framöver kallad “tjänsten”. Den gäller även för hantering av
personuppgifter för de individer EVN har en affärsmässig relation med som kund och
leverantör.

Personuppgiftsansvarig
Eriksberg Vilt & Natur AB, org nr 556724-1459, Guöviksvägen 353, 374 96 Trensum, är
ansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter; personuppgiftsansvarig.
Vid frågor om denna integritetspolicy eller behandling av dina personuppgifter kontakta oss
via gdpr@eriksberg.se

Behandling av personuppgifter
Nedan följer en beskrivning av hur EVN behandlar de personuppgifter som samlas in från dig
baserat på den relation du har till EVN.
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Kund
EVN behandlar personuppgifter för de ändamål och syften som beskrivs i denna policy. EVN
strävar efter att minimera personuppgiftsbehandling och samlar därför enbart in de uppgifter
som är nödvändiga för att:
- kunna tillhandahålla tjänsten till dig som kund
- administrera vår relation till dig som kund baserat på ingånget avtal eller berättigat
intresse
- hantera skyldigheter gentemot er såsom tvister, reklamationer och
- möjliggöra framtida affärsrelationer baserat på berättigat intresse.
De personuppgifter vi kan komma att samla in i samband med att du köper en tjänst hos oss
är namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
För utländska hotellgäster gäller särskilda krav på registrering enligt 6 kap. 13 §
utlänningsförordningen (2006:97) och EVN kommer därför samla in de personuppgifter som
krävs för att fullfölja lagkravet. Som utländsk hotellgäst kommer du därför vid ankomsten till
hotellet fylla i ett registreringskort innehållande uppgifter om efternamn, förnamn, födelsetid,
hemortsadress, ankomstdag och avresedag, visa legitimation där vi fyller i handlingens
nummer samt göra en underskrift och datum för denna.
Dessa personuppgifter lagrar EVN inte längre än nödvändigt med hänsyn till det ändamål
som personuppgiften samlades in för, om inte annat föreskrivs i lag. Fakturor kommer att
sparas i sju (7) år med hänvisning till bokföringslagstiftningen, registreringskort i 3 månader
med hänvisning till utlänningsförordningen.

Leverantör
EVN behandlar personuppgifter för de ändamål och syften som beskrivs i denna policy. EVN
strävar efter att minimera personuppgiftsbehandling och samlar därför enbart in de uppgifter
som är nödvändiga för att
- leverantörer ska kunna tillhandahålla varor och tjänster till EVN
- administrera vår relation till dig som leverantör baserat på ingånget avtal eller
berättigat intresse
- hantera skyldigheter gentemot er såsom vid tvister, reklamationer och
- möjliggöra framtida affärsrelationer baserat på berättigat intresse.
EVN kan inom ramen för ingånget avtal med leverantör komma att behandla personuppgifter
avseende leverantörens anställda och kontaktpersoner för att kunna tillgodogöras varor eller
tjänster. Personuppgifter som behandlas är namn, e-postadress, telefonnummer och ev.
befattning.
Dessa personuppgifter lagrar EVN inte längre än nödvändigt med hänsyn till det ändamål
som personuppgiften samlades in för, om inte annat föreskrivs i lag. Leverantörsavtal,
fakturor och kvitton kommer att sparas i sju (7) år med hänvisning till
bokföringslagstiftningen.

Anställd
EVN kommer att behandla personuppgifter för dig som anställd att kunna fullgöra ingånget
anställningsavtal med dig. De personuppgifter vi kommer att behandla om dig består av
namn, adress, telefonnummer, personnummer, kontaktuppgifter till anhöriga, löne- och
kontouppgifter. EVN kan även behöva behandla känsliga personuppgifter om dig, såsom
uppgifter om din hälsa. Dessa kan behöva behandlas för att EVN ska kunna uppfylla sina
skyldigheter gentemot dig som din arbetsgivare.
Personuppgifter som du som anställd lämnar lagrar vi under avtalstiden och därefter i tio (10)
år. Kontrolluppgifter lagrar EVN fram tills dess att EVNs pensionsåtaganden upphört.

Jobbsökande
De personuppgifter EVN behandlar om dig som jobbsökande utgår från de uppgifter du själv
lämnar till EVN via vår hemsida eller genom kontakt med personal på EVN för den aktuella
tjänsten eller vid spontanansökan.
EVN hanterar dessa uppgifter för förberedande av avtal eller med stöd av berättigat intresse.
De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs av namn, adress, epostadress, personnummer, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, fotografi,
uppgift från referenser (såsom omdömen och hälsa, t.ex. anmärkningar kring sjukfrånvaro)
samt uppgift som är nödvändiga för uppföljning av tjänsten.
För det fall att du utan uppmaning från EVN lämnar fotografi på dig själv i samband med din
ansökan samtycker du till att EVN sparar sådant fotografi under den tid du samtycker till med
din ansökan.
Vid spontanansökan, dvs. där du som jobbsökande själv skickar in personuppgifter till oss
utan att EVN har en aktuell tjänst ute, kommer dina personuppgifter lagras i ett (1) år från
dess att ansökan är mottagen. Du kan själv välja att ta tillbaka din ansökan tidigare, och då
tas dina personuppgifter bort. Detsamma gäller för ansökningar till en aktuell tjänst där
ansökan inte övergår i en anställning.

Personuppgifter insamlade i marknadsföringsändamål
Som kund eller presumtiv kund till EVN kan du välja att lämna namn och e-postadress för att
ta del av nyhetsbrev från EVN. Dessa uppgifter behandlas för marknadsföringsändamål
baserat på berättigat intresse. Som registrerad kan du när som helst meddela att du inte
längre vill ta del av marknadsföringsmaterial från EVN.

Användande av EVNs webbplats och cookies
Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som
besöker en webbplats meddelas om cookies används.
När du besöker EVNs webbplats sparas cookies på din dator. Dessa cookies är dels s.k.
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sessionscookies och används för att aktivera alla funktioner på webbplatsen, det behövs för
att du ska kunna ta del av hemsidan i sin helhet. Sessionscookies lagras inte under en
längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Via verktyget Google
Analytics sparas även så kallade permanenta cookies med en maximal livstid på två år.
Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den
automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies.
Om du stänger av cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner på sidan, du
kan inte boka ett hotellrum eller paket utan att aktivera cookies. Du kan däremot titta runt på
hemsidan utan att ha cookies aktiverat. För mer information om cookies hänvisas till EVNs
riktlinjer om cookies.

Skyddet för personuppgifter
EVN har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda
personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.
För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt
använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och
lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter
som du lämnar via Internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför
sådana personuppgifter över Internet till våra servrar. EVNs anställda
och EVNs regler för informations- och IT-säkerhet, denna Integritetspolicy och andra interna
föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

Delning av personuppgifter till tredje part
EVN kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag
för vad som anges i denna Integritetspolicy. Inom ramen för Tjänsten kan personuppgifter
lämnas vidare till leverantörer, underleverantörer, och samarbetspartners om det är
nödvändigt för utförandet och tillhandahållandet av Tjänsten.
EVN kan även ge tillgång till personuppgifter för tredje part, såsom EVNs leverantörer för vår
verksamhet, specifikt teknisk support och drift av IT-system.
Parter som EVN kan komma att lämna ut personuppgifter till kan befinna sig utanför det
Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, EES, vilket innebär att personuppgifter kan
komma att överföras till länder utanför EES. I den händelse EVN lämnar ut personuppgifter
till leverantörer utanför EES sker detta endast till länder som uppfyller Privacy Shield-avtalet.
Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag,
domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en
rättslig utredning. För det fall EVN omfattas av en omorganisation, sammanslagning eller
försäljning kan vi överföra personuppgifter till den relevanta tredje parten, förutsatt att den
tredje parten åtar sig att behandla personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.

I de fall EVN är personuppgiftsbiträde
Det kan förekomma situationer då EVN enbart behandlar personuppgifter som
personuppgiftsbiträde på uppdrag av tredje man, exempelvis om du som kund bokar din

tjänst från EVN hos en annan leverantör. EVN är då bundet av det
personuppgiftsbiträdesavtal som EVN tecknat med den personuppgiftsansvarige. I dessa
situationer kan EVN inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med
denna Integritetspolicy men EVN kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med
tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna Integritetspolicy.

Dina rättigheter som personuppgiftslämnare
Som personuppgiftslämnare till EVN har du rätt att:
- Bli informerad vid insamlingstillfället om vilka uppgifter EVN samlar in samt vad de
används till.
- Begära utdrag på de vilka uppgifter EVN har sparat om dig.
- Få felaktiga uppgifter rättade.
- Få dina uppgifter raderade när EVN inte längre har laglig rätt eller syfte att att behålla
uppgifterna.
- Begränsa behandling av dina uppgifter, ex hindra radering eller ändring av uppgifter i
händelse av en tvist
- Få dina uppgifter i elektroniskt maskinläsbart format, om tekniskt möjligt.
- Invända mot behandling som görs baserat på berättigat intresse.

Ändringar i Integritetspolicyn
EVN förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för
den senaste ändringen anges i början av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i
Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på vår publika webbplats. Du
rekommenderas därför att läsa denna Integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma
eventuella ändringar.

Eriksberg 2018-05-24

Per-Arne Olsson
Vd Eriksberg Vilt & Natur

 Sida 5

