
PERSONUPPGIFTSPOLICY 

European Loyalty System AB 

1 Grundläggande information

1.1 European Loyalty System (hädanefter “ELS” eller “vi”) värnar om din          
personliga integritet och säkerhet. Denna personuppgiftspolicy förklarar       
därför hur vi använder och behandlar de personuppgifter som du lämnar till            
oss. Vi förbinder oss att endast hantera uppgifter på det sätt som beskrivs             
nedan. 

1.2 ELS behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen       
(2016/679) och annan relevant lagstiftning.  

2 När behandlar vi personuppgifter? 

2.1 ELS behandlar bara uppgifter som är nödvändiga, väsentliga och förenliga          
med tjänsternas ändamål. Vi behandlar dina personuppgifter när du         
registrerar dig på någon av de hemsidor som tillhandahålls av ELS för att             
nyttja ett av våra erbjudanden. För distribution av produkter enligt          
vederbörande erbjudande kommer dina personuppgifter även att       
tillhandahållas våra samarbetspartners och personuppgiftsbiträden.

3 Vilka personuppgifter hämtar vi in?

3.1 ELS samlar in namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, köphistorik        
eller kvitto, betalningsinformation och annan information som du lämnat till          
oss, eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden             
gentemot dig.

4 Varför behandlar vi personuppgifter och på vilken rättslig grund?

4.1 ELS behandlar personuppgifter för att vi ska ha möjlighet att tillhandahålla           
våra tjänster på ett ändamålsenligt sätt. 

4.2 ELS behandlar dina uppgifter med stöd av ditt samtycke när du registrerar            
dig för att ta del av ett eller flera kunderbjudanden. Du kommer alltid att få               
tydlig information om ditt samtycke krävs för vår behandling av dina           
uppgifter.

4.3 Om det finns ett avtal mellan ELS och dig som kund kommer vi att behandla               
dina personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet.
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4.4 ELS kan även behöva behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra           
rättsliga förpliktelser. Det gäller exempelvis sådan typ av behandling som är           
nödvändig för att uppfylla krav enligt bokföringslagen. 

5 Vilka lämnar vi ut dina personuppgifter till?

5.1 Eftersom våra samarbetspartners ansvarar för distribution av varor och         
produkter enligt våra erbjudanden kan dina personuppgifter komma att         
lämnas ut till företag som är personuppgiftsbiträden åt ELS. Vi lämnar bara            
ut personuppgifter till företag som följer de krav som gäller i enlighet med             
Dataskyddsförordningen.

5.2 Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part           
för marknadsföringsändamål.

5.3 Uppgifter lämnas bara ut till tredje part utanför ELS och våra           
samarbetspartners om det krävs för att tillhandahålla en nödvändig tjänst,          
uppfylla krav i lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda           
våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. 

6 Hur länge sparas dina personuppgifter?

6.1 ELS sparar endast personuppgifter så länge det finns legitima skäl till att            
göra det. För att vi ska kunna leverera våra tjänster kan dina            
personuppgifter komma att sparas i upp till ett år efter avslutad kampanj. 

7 Dina rättigheter

7.1 ELS åtar sig att ansvara för att dina rättigheter tillvaratas i enlighet med             
Dataskyddsförordningen. Detta innebär att du har rätt att:

● Begära att få tillgång till de personuppgifter som vi har sparat om dig.

● Begära att vi rättar dina uppgifter om de är felaktiga, missvisande eller           
ofullständiga.

● Begära att vi raderar dina personuppgifter om de inte längre är          
relevanta för de ändamål de samlats in för och det inte finns någon            
annan rättslig grund för behandlingen.

● Begära att du ska få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt           
använt och läsbart format och få dem överförda från oss till en annan            
personuppgiftsansvarig.
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● Återkalla ditt samtycke till att ELS behandlar dina personuppgifter.

● Inge eventuella klagomål till Datainspektionen som är      
tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

7.2 Skicka din förfrågan om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga          
uppgifter via post eller e-post enligt kontaktuppgifterna nedan. Informationen         
kommer att sändas till din e-post eller din folkbokföringsadress.

7.3 Vid förfrågan om registerutdrag, information, rättning eller radering av         
uppgifter behöver du styrka din identitet för att säkerställa att obehöriga inte            
får hantera dina uppgifter. Av det skälet kan ELS komma att till exempel             
begära kopia på identitetshandling eller dylikt vid en sådan begäran. 

8 Överföring till tredje land

8.1 ELS överför bara personuppgifter till länder utanför EU/EES om landet har           
en så kallad adekvat skyddsnivå enligt EU eller EU-kommissionen, eller om           
detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till            
oss.

9 Ändringar av Personuppgiftspolicy

9.1 ELS förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna policy. En ny version             
blir gällande när den görs tillgänglig på vår webbplats.

10 Kontaktuppgifter  

European Loyalty System AB 
E-post: info@elssverige.se 
Telefonnummer: 031-742 55 66 
Adress:  Mölndalsvägen 91

   412 63 Göteborg 
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