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Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, mail och
telefonnummer, ärende och meddelande. Syftet med en sådan behandling är att på ett
snabbt och effektivt hantera dem ärenden som blir inskickade till oss. Kontaktuppgifterna
är en viktig del i att snabbt kunna få tag i tidigare köpare, säljare eller andra aktörer som
är intresserade av katter.
Vi har fått dina uppgifter från det kontaktformulär som återfinns på
www.effys.se/Contact, där man även har möjligheten att välja om uppgifterna ska lagras.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att via
samtycke godkänna att vi sparar uppgifter vid kontakt via vårt kontaktformulär.
Samtycket inhämtas från hemsidan där man godkänner detta dokument via den ej ifyllda
kryssruta som finns intill kontaktformuläret. Om man ej samtycker så kommer ej namn,
mail eller telefonnummer lagras i våra databaser, men vi förbehåller oss rätten att spara
och använda ’Meddelandet’, ’Ärendet’ och det unika ’Meddelande ID #’. Om ’Meddelandet’
skulle innehålla kontaktuppgifter eller någon typ av känslig uppgift så har man med egen
vilja uppgett dessa uppgifter.
Om man samtycker kommer dina uppgifter att sparas under den tid som vi anser att
uppgiften är viktig för vårt katteri, däremot så vid tillfällen som vi anser att viss info är
irrelevant så kommer det bli borttaget. Samtliga uppgifter är lagrade på krypterade
serverar i Sverige med www.websupport.se som värd och personuppgiftsbiträde. Du kan
läsa mer under deras Dataskyddspolicy.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga
att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land
utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är André Åhlgren med Websupport som personuppgiftsbiträde.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig,
för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för
att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom
att kontakta oss på info@effys.se. Du når vårt dataskyddsombud på
andre.ahlgren@effys.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter
har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

