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Syfte
Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi
använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta
tillvara dina rättigheter. Policyn utgår från EU:s dataskyddsförordning.

Personuppgiftsbehandling på Sussis Gårdsbageri
Vi behandlar personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot våra affärspartners. Vår
utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Vi kan
också behöva vissa personuppgifter för att ge bra service åt våra kunder exempelvis vad gäller
marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva hantera personuppgifter för
att uppfylla lagar.

Vilka personuppgifter behandlar vi, och varför?
Vi behandlar bara personuppgifter när vi har laglig grund för det. Det handlar typiskt sett om
dessa lagliga grunder enligt EU:s dataskyddsförordning:
-

För att fullgöra avtal: För att kunna teckna och fullgöra avtal med leverantörer,
affärspartners, kunder och anställda behöver vi hantera deras personuppgifter. Det kan
t.ex. handla om namn, adress, e-postadress, telefonnummer och bankrelaterade uppgifter.

-

För att uppfylla rättsliga förpliktelser: Vissa lagar och regelverk kräver att personuppgifter
lagras under en viss tid. Det kan t.ex. handla om uppgifter kopplade till redovisning,
betalningar och annan kontrollverksamhet.

-

S.k. intresseavvägning: När vi bedömer att vårt intresse att hantera personuppgifter väger
tyngre än den registrerades, så länge inte behandlingen utgör ett hot mot den
registrerades integritet och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.
Det kan t.ex. handla om personuppgiftshantering kopplat till kundkontakter, vilka typiskt
sett sker via e-post eller i sociala medier (i dessa fall gäller också respektive
verktygs/plattforms integritetspolicy). I dessa fall handlar det t.ex. om namn, e-postadress,
telefonnummer och foto.
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Hur får vi tillgång till personuppgifter?
Vi får normalt sett tillgång till personuppgifter på följande sätt:
 Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 Uppgifter som vi får från offentliga register eller plattformar
 Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på
annat sätt tar kontakt med oss
 Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida eller aktiverar dig på vår
Facebooksida

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare
och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina
arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om det inte är
nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Vilka rättigheter har du?
För att få veta mer om vilka rättigheter du har enligt EU:s dataskyddsförordning, besök
Datainspektionens hemsida. Där finns också information om hur man kan göra en anmälan om
man är missnöjd med hur ens personuppgifter hanteras av enskilda företag och organisationer.

Ansvar
Sussis Gårdsbageri är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina
personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Kontakt
Vid frågor om hur personuppgifter behandlas av Sussis Gårdsbageri går det bra att maila till
sussisgardsbageri@gmail.com.
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