Uppdaterad Integritetspolicy
Nössemark Fiber Ekonomisk Förening (NFEF) värnar om din
personliga integritet. Vi strävar därför e<er a= all>d skydda dina
personuppgi<er på bästa sä= och följa alla vid var >d gällande lagar
och regler avseende dataskydd och skydd för individers integritet.
Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina
personuppgi<er behandlas av (NFEF).

Allmänt
Nössemark Fiber Ekonomisk Förening, (” (NFEF)”/”vi”) org.nr
769624-8751, med adress J. Johansen Sparsnäs 1010 66891 Ed är
ansvarig för behandlingen av dina personuppgi<er
(personuppgi<sansvarig).
Denna policy gäller för alla uppgi<er som samlas in av NFEF om dig
som medlem och kund

Vilka personuppgi3er behandlar vi?
De personuppgi<er som vi behandlar om dig är de uppgi<er som du
har lämnat >ll oss eller som vi samlar in på Webbplatsen; inget annat.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgi3er?
All insamling och behandling av personuppgi<er sker i sy<e a=
administrera och fullgöra våra åtaganden gentemot dig, förbä=ra

våra erbjudanden och tjänster samt följa >llämplig lags><ning och
myndighetsbeslut.

Administra<on av dina försäljningar och/eller köp på
Webbplatsen
Vi behandlar di= namn, din e-mailadress, personnummer,
fas>ghetsadress, fas>ghetsnummer, hemadress, och telefonnummer
för a= kunna administrera di= medlemskap i NFEF.

Administra<on av diB användarkonto
För dig som registrerat e= användarkonto behandlar vi de
personuppgi<er som nämns ovan, men ej din IP-adress. De=a för a=
kunna kommunicera med dig som medlem.

Vilka kan få <llgång <ll dina personuppgi3er?
Dina uppgi<er behandlas endast av NFEF. Vi kan även komma a=
dela din informa>on med våra leverantörer i enlighet med nedan.
• För a= det du har köpt ska kunna levereras hem >ll dig delar vi
dina kontaktuppgi<er med transpor\öretag för eventuell
transport av din beställning.

• För betalning kan vi komma a= dela uppgi<er om di=
betalkortnummer med betalningsförmedlare och för
kreditupplysning kan vi komma a= dela uppgi<er om di=
personnummer samt uppgi<er om din ekonomiska situa>on
med kredi\öretag.

Hur länge sparar vi dina personuppgi3er?
Personuppgi<er som vi behandlar i sy<e a= administrera och
fullgöra våra skyldigheter som vi har gentemot dig enligt avtal
sparas inte under en längre >d än vad som är nödvändigt för a=
vi ska kunna administrera och fullgöra vårt avtal.
För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande
bokföringslags><ning informa>on om vårt avtal med dig i sju
år.
För dig som registrerat medlem hos oss behandlar vi samtliga
dina personuppgi<er >ll dess a= du avslutar di= medlemskap
hos oss eller annars begär a= vi ska radera vissa uppgi<er. Dina
personuppgi<er kan sparas längre än vad som ange=s ovan i
den mån vi är skyldiga a= göra det enligt lag, förordning eller
myndighetsbeslut.

Dina räEgheter
Du har rä= a= när som helst begära informa>on om vilka
personuppgi<er vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skri<lig

och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgi< om namn och
personnummer. De=a behöver vi för a= säkerställa a= vi lämnar ut
uppgi<erna >ll rä= person.
Skicka din begäran om registerutdrag, informa>on eller rä=ning av
felak>ga uppgi<er >ll: johansen.jorgen@gmail.com. Informa>onen
kommer a= sändas >ll din folkbokföringsadress.
Om dina uppgi<er hos NFEF är felak>ga, ofullständiga eller
irrelevanta, kan du begära a= få dem rä=ade. Vi kan inte radera
uppgi<er som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger e=
lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Vi kan
heller inte radera uppgi<er när det ﬁnns legi>ma skäl >ll varför
uppgi<erna måste sparas, >ll exempel obetalda skulder.
Du har, under vissa omständigheter, rä= a= få >llgång >ll dina
personuppgi<er i e= allmänt använt, maskinläsbart format
(dataportabilitet). Denna rä= gäller dock bara uppgi<er du själv har
>llhandahållit oss och om de behandlas för a= fullgöra e= avtal med
dig eller med stöd av samtycke.
Du har rä= a= när som helst återkalla hela eller del av e= lämnat
samtycke om behandling av personuppgi<er. Återkallelsen av di=
samtycke får dock ingen eﬀekt på vår behandling av dina
personuppgi<er för >den innan återkallelsen ägde rum. Du har också

rä= a= när som helst invända mot behandlingen av dina
personuppgi<er för direktmarknadsföring.
I enlighet med gällande dataskyddslags><ning har du rä= a= få
>llgång >ll informa>on om vilka personuppgi<er som vi behandlar
om dig samt rä= a= begära rä=else av dina personuppgi<er.
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