
 INTEGRITETSPOLICY 
 Personuppgifter 
 Personuppgifter som du lämnat till oss i samband med köp kommer att användas av oss på 
 Tosselilla för att vi ska kunna behålla vår relation med dig som kund. Vi kommer att skicka 
 nyhetsbrev, olika erbjudanden från Tosselilla och ev. en gästundersökning till dig. Till 
 säsongskortet behöver vi även ett foto, då säsongskorten är personliga behöver vi dessa 
 uppgifter föra att kunna knyta dig som kund till kortet och rätten att nyttja detta. Tosselilla 
 lämnar inte ut dina personuppgifter eller e-postadress till tredje part, såvida inte särskilda skäl 
 föreligger, ex. leverantörer som hanterar information för vår räkning – s k tredjepartsleverantör. 
 Med alla våra tredjepartsleverantörer finns skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal där vi 
 säkerställer att personuppgifterna endast hanteras av Tosselilla och leverantören. Särskilda 
 skäl föreligger också om Polis, åklagare eller liknande myndighet begär ut uppgifter. Vill du göra 
 någon ändring av uppgifterna eller bli borttagen ur registret gör du det lättast genom att skriva 
 till oss. Laglig grund: Köpeavtal. Behandlingen sker utifrån att vi ska kunna fullgöra våra 
 åtaganden enligt köpeavtalet. 

 Lagring av personuppgifter 
 Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. 
 Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel under 7 
 år för att uppfylla krav i bokföringslagen. I övriga fall kommer vi regelbundet se över vår 
 personuppgiftshantering. Vi kan exempelvis radera dina uppgifter om du inte har varit i kontakt 
 med oss på länge. Du är välkommen att kontakta oss för information om de specifika 
 lagringsperioderna för respektive ändamål. Om du vill göra någon ändring av uppgifterna eller 
 bli borttagen ur registret gör du det lättast genom att skriva till oss på  info@tosselilla.se  . 
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 PRIVACY POLICY 
 Personal data 
 Personal data that you have provided to us in connection with purchases will be used by us at 
 Tosselilla in order for us to maintain our relationship with you as a customer. We will send you 
 newsletters, various offers from Tosselilla and possibly a guest survey. For the season ticket we 
 also need a photo, since the season tickets are personal, we need this information to be able to 
 tie you as a customer to the card and the right to use this. Tosselilla does not disclose your 
 personal data or email address to third parties, unless there are special reasons, such as 
 suppliers who handle information on our behalf – so-called third-party supplier. With all our 
 third-party suppliers there are written data processing agreements where we ensure that the 
 personal data is only handled by Tosselilla and the supplier. There are also special reasons if the 
 police, prosecutors or similar authorities request information. If you want to make any changes 
 to the data or to be removed from the register, you can do so most easily by writing to us. Legal 
 basis: Purchase agreement. The processing takes place on the basis that we are able to fulfill 
 our obligations under the purchase agreement. 

 Storage of personal data 
 We do not store your personal data for longer than is necessary for each purpose. The data may 
 also be stored for the time required by applicable law, for example, for 7 years to comply with 
 the requirements of the Accounting Act. In other cases, we will regularly review our personal 
 data management. For example, we may delete your data if you have not been in contact with us 
 in a long time. You are welcome to contact us for information about the specific storage periods 
 for each purpose. If you want to make any changes to the data or be removed from the register, 
 you can do so most easily by writing to us on info@tosselilla.se 


