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I förhållande till persondataförordningen ska Photo2People.se ge dig en rad upplysningar om, hur vi
behandlar upplysningar omkring dig. Nedanför kan du läsa mer om, hur Photo2People.se behandlar dina
personuppgifter.

1. VI ÄR DEN DATAANSVARIGA – HUR KONTAKTAR DU OSS?

Photo2People.se är dataansvarig för behandlingen av dom personupplysningar, som vi har mottagit om dig. Du
finner våra kontaktupplysningar nedan.
Photo2People.se
Flygfältsgatan 26
128 30 Skarpnäck
www.photo2People.se
ORG-nr.: 556801-2834
Telefon: 08-55 11 89 54
Mail: info@photo2people.se
Om du har frågor till våran hantering av dina uppgifter, är du alltid välkommen till att kontakta oss.

2. ÄNDAMÅLET MED UNDERLAGET FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER
Vi behandlar dina personuppgifter till följande ändamål:

• Vi behandlar dina personuppgifter som en del av utförandet av tryckuppgifter för våra kunder. Det
kan T.ex. vara, att dina personupplysningar har innehåll i trycksakerna, eller det kan vara, att dina
kontaktupplysningar som kund eller leverantör är gömt i vårat system, så vi har möjlighet för att kontakta
dig i samband med orderns genomförande.
Underlaget för våran behandling av dina personupplysningar följer av:
• S åvida dina personupplysningar framgår av en trycksak, som Photo2People.se producerar, har
Photo2People.se i kontraktsunderlaget med kunden säkrat sig, att Photo2People.se har rätten till att
behandla dina personupplysningar. Hanteringen av din personupplysningar kommer här ske
• i förhållande till dataskyddslagen artikel 6, stk. 1, litra a, i det du har givit samtycke
• i förhållande till dataskyddslagen artikel 6, stk. 1, litra b till samtycke av ett kontrakt, som du är en
del av, eller
• i förhållande till dataskyddslagen artikel 6, stk. 1, litra f, i det behandlingen är nödvändig för, att
Photo2People.se kan ha en legitim anledning, som gynnar dina ändamål som registrerad kund.
• I förhållande att du är kontaktperson hos en kund eller en leverantör, hanterar Photo2People.se din
kontaktupplysningar. Hanteringen av dina personupplysningar kommer här att ske i förhållandet till
dataskyddslagen artikel 6, stk. 1, litra f, i det hanteringen är nödvändig för, att Photo2People.se. kan ha
ett legitimt intresse, som går ut på att gynna dina ändamål som registrad kund.
Legitimt ändamål, i samband med hanteringen
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger delvist på baggrund af
interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der
begrunder behandlingen, er, at den interesse, som LaserTryk.dk’s kunde har i at få produceret tryksagen, går
forud for dine interesser som registreret.
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Dom legitima intressen, som begrundar hanteringen av dina kontaktupplysningar som anställd hos en kund
eller en leverantör, är, att Photo2People.se personal har behov under produktionens förlopp för att kunna
komma i kontakt med dig som kund eller leverantör som en rad i vårat utförande av arbetsuppgiften.

3. KATEGORIER AV PERSONUPPLYSNINGAR

Vi behandlar följande kategorier av personupplysningar om dig:
• Photo2People.se behandlar som utgångspunkt enskilt vanliga personupplysningar i relation till kunder
och Leverantörer.

4. MOTTAGARE ELLER KATEGORIER AV MOTTAGARE

Vi ger vidare eller överlåter dina personupplysningar till följande mottagare:
• D
 in personupplysningar ges inte vidare , med mindre Photo2People.se i samband med utförandet
och behandling av uppgiften använder en underleverantör. En eventuell underleverantör kommer bliv
uppmanad, att behandla dina personupplysningar förtroligt.

5. OVERFÖRING TILL MOTTAGARE I TREDJE VÄRLDEN, HÄRUNDER INTERNATIONELLA ORGANISATIONER
Dina personupplysningar kommer inte bli överförda till mottagare utanför EU.

6. VAR DINA PERSONUPPLYSNINGAR KOMMER IFRÅN

Photo2People.se har dina personupplysningar från dig själv eller från våra kunder i samband med en orders
utförande.

7. FÖRVARING AV DINA PERSONUPPLYSNINGAR
Vi förvarar dina personupplysningar i fem år.

Särskilt som det angår persondata, som är nödvändigt till förhållande av återupptryck av böcker och andra
trycksaker, som vi av erfarenhet vet, att en del kunder önskar återupptryck, förbehåller vi oss rätten till att
spara den därmed nödvändiga persondata i upp till 10 år med mindre annat konkret avtalas med kunden.

8. AUTOMATISKA BESTÄMMELSER, HÄRUNDER PROFILERING

Photo2People.se använder inte automatiska bestämmelser.

9. RÄTTEN TILL ATT AVSLUTA SAMTYCKE

Undervägs av behandlingen av dina upplysningar på ett samtycke, har du närsomhelst under denna tiden rätt
till att ångra ditt samtyckte. Detta kan du göra genom att kontakta oss på de kontaktupplysningar, som framgår
ovanför i punkt 1.
Om du väljer att ångra ditt samtycke , påverkar det inte rättigheten av våran behandling av dina
personupplysningar på orsak av ditt tidigare angivna samtycke och upp till tids punkten för din ångrande av
samtycke. Om du ångrar ditt samtycke, är det först gällande från denna tidspunkt.
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10. DINA RÄTTIGHETER

Du har efter dataskyddslagen en rad rättigheter i förhållande till våran behandling av upplysningar
om dig.
Om du vill göra anspråk av användandet av dina rättigheter, ska du kontakta oss.
Rätten till att se upplysningar (insynsrätt)
Du har rätten till att få insyn i dom upplysningar, som vi behandlar om dig, samt en rad ytterligare upplysningar.
Rätten till rättelse
Du har rätten till att få okorrekta upplysningar om dig själv rättade.
Rätten till radering av data
I särskilda tillfällen har du rätten till att få raderat upplysningar om dig, innan tidspunkten för våran vanliga
generella radering infaller.
Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa tillfällen rätten att få behandlingen av dina personupplysningar begränsade. Om du har rätten till
att få begränsad hantering, måste vi framöver endast hantera upplysningarna – bortsett från förvaring – med
ditt samtycke eller med avsikt på, att rättskrav kan fastläggas, görs gällande eller försvaras eller för att
beskydda en person eller viktiga säkerhetsfrågor.
Rätt till opposition
Du har i vissa tillfällen rätt till att göra opposition emot våran lagliga hantering av dina
personupplysningar. Du kan också göra opposition mot behandling av dina upplysningar till direkt
marknadsföring.
Rätten till att transmittera upplysningar (dataportabilitet)
Du har i vissa tillfälle rätten till att mottaga dina personupplysningar i ett strukturerat, vanligt användande och
maskinläsbart format samt att få överfört dessa personupplysningar från en dataansvarig till en annan utan
något hinder.
Du kan läsa mera om dina rättigheter i dataskyddslagen om dom registrerade rättigheter, som du finner
på www.datainspektionen.se

11. KLAGA TILL DATAINSPEKTIONEN

Du har rätten till att anmäla ett klagomål till Datainspektionen, om du är otillfreds med det sättet, vi hanterar
dina personupplysningar på. Du finner Datainspektionens kontaktupplysningar på www.datainspektionen.se.
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