Personuppgiftshantering Saiva Camping - GDPR

Den 25 maj 2018 trädde The General Data Protection Regulation (GDPR), på svenska även kallad
dataskyddsförordningen, i kraft och började gälla i Sverige och övriga EU. Den ersatte Personuppgiftslagen (PUL)
från 1998 och gäller för alla företag inom EU som behandlar personuppgifter.
För oss på Saiva Camping är det viktigt att du som gäst och uppgiftslämnare känner dig trygg med det sätt vi
hanterar och lagrar dina uppgifter på. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i EU/EES
General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).
Saiva Camping är ansvarig för de uppgifter du registrerar, och tar fullt ansvar att din data hanteras i enlighet med
GDPR. Den rättsliga grund vi har för att lagra dessa uppgifter benämns ”avtal”. D.v.s. de uppgifter som behövs för
att kunna sluta ett avtal mellan ett företag och en kund.
Vi samlar endast in de uppgifter som vi anser nödvändiga för att på bästa sätt kunna assistera gäster och bedriva
vår verksamhet. Den data vi sparar används för att kunna hantera bokningar och betalningar, föra statistik och vid
behov ta kontakt med våra gäster.
Uppgifterna lagras i vårt bokningssystem tills dess att Saiva Camping uppfyllt de lagliga förpliktelser som ställs på
bolaget, t.ex. bokföringslagen och Schengenregelverket. Därefter raderas alla uppgifter.
De uppgifter som vi sparar om våra gäster är:
- För- och efternamn
- Adress
- E-post
- Telefonnummer
- Nationalitet
- Uppgifter om bokningen, d.v.s. typ av boende, ankomst- och avresedag
- Uppgifter om betalning, d.v.s. betalningsform samt betalningshistorik

Det är endast behörig personal på Saiva Camping som har tillgång till dina uppgifter. Vi varken säljer, hyr eller lånar
ut dessa, och kommer aldrig lämna ut dina personuppgifter till en tredje part såvida det inte följer av författning
från t.ex. myndighet/domstol. Vi använder oss inte heller av dina uppgifter i marknadsföringssyfte. Är du medlem i
SCR Camping Key Europe? Kolla på deras hemsida för att se vad det innebär för dig.

Du har när som helst rätt att begära att få ta del av vilka uppgifter om dig som finns registrerade samt begära
rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Du har även rätt till att under vissa förutsättningar få din
information raderad. Vänligen kontakta oss på Saiva Camping så kan vi hjälpa dig med detta.
För frågor kontakta Saiva Camping (Malgomaj Bygg & Camping AB), 556657-2714, Ryttarvägen 1, 91232 Vilhelmina,
+46 (0) 940-107 60, info@saiva.se

Mer info om GDPR och de nya bestämmelserna finns att läsa på följande hemsidor:
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/en-introduktion-till-dataskyddsforordningen/
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/
https://gdpr.se/faq/

