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Integritetspolicy - hur vi behandlar dina personuppgifter
Vi på Mayday Aid vill att du ska känna dig trygg i alla dina kontakter med oss. Vi följer
GDPR, den nya dataskyddsförordningen, vilkt betyder att vi respekterar din integritet
och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter.
1. Mayday Aid AB behandling av personuppgifter
Mayday Aid samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss per telefon, e-post,
anmäler dig som prenumerant till vårt nyhetsbrev eller besöker oss på mässor, sociala
media, vid anställning eller praktikplats, eller vid ett personligt besök på Arendalsvägen 35,
439 94 Kungsbacka.
Vi får i första hand personuppgifter direkt från dig. Exempel på personuppgifter som vi samlar
in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig såsom telefonnummer, e-postadress, arbetsadress
eller privatadress.

2. Samtycke tillbehandling av personuppgifter
Genom att ta kontakt med oss för att tex beställa
produkter, prenumerera på vårt nyhetsbrev, önska hjälp
vid utprovning mm, samtycker du till att dina
personuppgifter behandlas i enighet med denna
integritetspolicy.
3. Utlämnande av personnuppgifter till tredje part
Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga
informaton till tredje part.
Undantag är betrodda tredje parter som hjälper oss att hantera vår webbplats, driva vår verksamhet, leverera de varor du beställer eller
tillhandahålla service.
Detta under förutsättning att dessa parter är överens om
att hålla informationen konfidentiell och att inte använda
den för andra ändamål än de som överenskommits.
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4. Dina rättigheter
Du har rätt att när som helst begära att Mayday Aid ska sluta att behandla dina
personuppgifter genom att kontakta oss. Se kontaktinformation nedan.
Du har även rätt att få skriftlig information om vilka personuppgifter som behandlas,
varifrån uppgifterna är hämtade och till vilka mottagare uppgifterna lämnats ut.
Om en personuppgift skulle vara felaktig har du även rätt att begära att Mayday Aid
rättar den felaktiga personuppgiften.

5. Kontaktinformation
Mayday Aid är personuppgiftsansvarig för insamling och behandling av personuppgifter
som sker inom dess verksamhet. Om du har frågor som rör denna integritetspolicy eller
om du vill kontakta oss med anledning av dina rättigheter enligt punkt 4, är du
välkommen att kontakta oss.
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