good for you concept- Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi skulle t ex
aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag.
Här beskriver vi hur vi samlar in och använder din personliga information. Du ser även dina rättigheter
och hur du kan göra dem gällande.
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt hänförs till en fysisk person som är i
livet. Även bilder, ljudupptagningar och t ex IP-nummer är personuppgifter.
Vi lagrar följande personuppgifter från dig för att kunna kommunicera med dig och ge dig förväntad
service:
Namn, e-postadress, telefonnummer och allmän korrespondens.
Good for you frågeformulär:
Vi skickar ut ett frågeformulär till alla våra anmälda deltagare inför varje resa.
Uppgifterna i frågeformuläret hanteras och lagras helt separat från all övrig information och hanteras
totalt konfidentiellt hos våra tränings- och näringsexperter, allt enligt överenskommelse med dig.
Samtliga frågeformulär raderas direkt efter avslutad Good for you resa.

Lagringstid för dina uppgifter är löpande tills du själv meddelar att du inte vill erhålla ytterligare
information eller inbjudningar till våra good for you concept weekend eller good for you concept
week. Undantag är som nämnts ovan, uppgifterna i ditt frågeformulär, vilka raderas direkt efter
genomförd resa.
Vi skyddar dina personuppgifter genom säkra IT-system. Endast de personer som faktiskt behöver
behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna erbjuda dig våra resor samt hantera din bokade
resa har tillgång till dem.
Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av
lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan
lämna in klagomål till Datainspektionen.
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