Integritetspolicy
I samband med införandet av EU:s dataskyddsförordning, GDPR (general DATA Protection Regulation)
så vill Kullabygdens Musteri informera samtliga intressenter, privatpersoner och företagskunder, som
använder webbplatsen www.kullamust.se, som köper våra produkter eller tjänster, som tar del av våra
erbjudanden eller som väljer att kontakta oss, om hur vi behandlar de personuppgifter som samlas in.
För vissa av Kullamusts tjänster kan det finnas särskilda villkor för vår behandling av personuppgifter.
Du informeras om dessa villkor i samband med att du använder tjänsterna. GDPR ersätter vår tidigare
lag PUL (personuppgiftslagen) och ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag,
myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter. GDPR innebär att
samma regler för hur personuppgifter får hanteras ska gälla i hela EU. Detta för att främja den fria
konkurrensen och göra det enklare för företag att expandera och verka i flera EU-länder. Du ska alltid
kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.
Personuppgiftsansvarig
Kullabygdens Musteri AB, med organisationsnummer 556742–1564, är personuppgiftsansvarig det vill
säga ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas i samband med besök på
www.kullamust.se, de uppgifter som du själv lämnar till Kullabygdens Musteri i samband med köp av
produkter eller tjänster eller de uppgifter som du lämnar till oss när du kontaktar oss. Kullabygdens
Musteri AB ansvarar därmed för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
När personuppgifter samlas in
Kullamust samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker och använder webbplatsen
www.kullamust.se, när du köper en produkt eller tjänst eller när du kontaktar oss,
Personuppgifter som kan behandlas
Personuppgifter som kan behandlas är uppgifter om ditt namn, adress, telefonnummer och epostadress och din IP-adress dvs. uppgifter som du själv lämnat till Kullabygdens Musteri eller godkänt
att vi använder.
Ändamålen med behandlingen
Kullamust behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
• Fullgöra förpliktelser gentemot kunder, som att behandla din informationsbegäran.
• Tillhandahålla support och service.
• För leverans av produkten/tjänsten
• Marknadsföring.
• Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning samt affärsutveckling
relaterat till Kullamusts produkter och tjänster, samt webbplatsen www.kullamust.se
• Förbättra kundupplevelsen.
• Vår webbplats, kullamust.se, använder cookies i syfte att ge dig en bättre användarupplevelse. Vi
använder oss av Google Analytics för att mäta trafiken på vår webbplats och för att ta emot
statistik. Om din webbläsare är inställd på att acceptera cookies, så sparas cookien (en liten
textfil) på din dators hårddisk. Du kan själv ställa in hur cookies ska lagras i inställningar för din
webbläsare
• I vissa fall kan vi tillhandahålla särskild information om och begära ditt samtycke till att Kullamust
skickar information till dig avseende våra produkter och tjänster, via e-post eller på annat sätt.
Vi behandlar inte dina personuppgifter i något anat syfte än för att uppfylla ändamålen.
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Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter
Samtycke: Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss, deltaga i våra
tävlingar, vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Kullamust
behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Kullamust. I sådant fall kommer
Kullamust inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.
Rättslig förpliktelse eller avtal: Om du är representant för ett företag som köper produkter och/eller
tjänster från Kullamust, behandlar vi dina personuppgifter för att det är nödvändigt för att tillhandahålla
de produkter och/eller tjänster som företagskunden köpt.
Intresseavvägning: Vi har kundregister med potentiella företagskunder. Intresseavvägningen används
enbart i marknadsföringssyfte. Vi informerar aktivt om möjligheten att när som helst tacka nej till fler
utskick.
Hur länge dina personuppgifter bevaras
Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra
de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. Kullamust har en
gallringsrutin som innebär att inaktuella personuppgifter raderas eller anonymiseras en gång per år.
Kullamust kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att
bevaka Kullamust rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. För bokföringsändamål
sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information om vårt avtal med dig i sju år.
Dina rättigheter
Du har rätt att på begäran utan kostnad få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar
och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi
behandlar om dig. Det är av största vikt för Kullabygdens Musteri AB att de personuppgifter som
behandlas om dig är korrekta. Icke korrekta uppgifter kommer att rättas snarast möjligt. Du har vidare
rätt att inge eventuella klagomål till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet. Om du inte
vill att Kullamust behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla
detta till Kullamust.
Utlämnande till tredje part
Kullamust kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig
eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster.
Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller
krav från myndigheter, för att tillvarata Kullamusts rättsliga intressen.
Skyddet av dina personuppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Kullamust har därför
vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter som överförs till tredje
parter och mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.
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Kontaktinformation
Kullamust ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla
registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till info@kullamust.se eller
Kullabygdens Musteri AB, Mjöhultsvägen 354, 263 94 Mjöhult, med märkning på kuvert ”Att:
Integritetsansvarig”.
Ändringar
Vid mindre ändringar av denna integritetspolicy kommer Kullamust att publicera den justerade
integritetspolicyn på www.kullamust.se med information om när ändringarna träder ikraft. Om Kullamust
genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Kullamust att informera dig via epost.
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