INTEGRITETSPOLICY – TÄVLINGSDELTAGARE
Resia AB (”Resia” eller “vi”) bryr sig om och prioriterar din integritet. Det är därför en
självklarhet för oss att hantera och skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt och att
följa gällande dataskyddslagstiftning. I den här integritetspolicyn vill vi informera dig om hur
och varför vi behandlar dina personuppgifter när du deltar i en tävling hos oss.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
Resia AB med organisationsnummer 556164-4260, ansvarar för behandlingen av dina
personuppgifter (personuppgiftsansvarig).
Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill
utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på vår e-mailadress
dataskydd@resia.se eller ringa oss på telefonnummer +46 771 91 91 91. Vår postadress är
Box 1114, 405 23 Göteborg.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och varför? Hur länge sparas
uppgifterna?
För dig som deltar i våra tävlingar:
Vi behandlar dina uppgifter i syfte att administrera ditt deltagande i vår tävling.
De personuppgifter vi behandlar om dig är uppgifter som du själv har uppgett till oss; namn,
e-postadress och telefonnummer samt andra personuppgifter som du lämnat i ditt
tävlingsbidrag. Vår rättsliga grund för behandlingen är att den är nödvändig för att vi ska
fullgöra vårt avtal med dig som tävlande genom att administrera ditt deltagande. Om dessa
uppgifter inte lämnas kommer du inte att kunna delta i tävlingen eftersom vi inte kan
administrera ditt tävlingsbidrag utan uppgifterna. Uppgifterna sparas tills tävlingen är
avslutad och vinnare är meddelad.
Om du lämnar ditt samtycke till det behandlar vi även din e-postadress för att skicka dig vårt
nyhetsbrev. Uppgiften sparas tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet.
För dig som vinner någon av våra tävlingar:
Vi behandlar dina uppgifter i syfte att kontakta dig som vinnare av tävlingen och förmedla
din vinst. Vi behandlar även dina uppgifter för att publicera ditt namn på vår hemsida och på
våra sociala medier.
De personuppgifter vi behandlar om dig är uppgifter som du själv har uppgett till oss; namn,
e-postadress och telefonnummer samt andra personuppgifter som du lämnat i ditt
tävlingsbidrag. I de fall du vunnit någonting som ska skickas till dig behandlar vi även din
postadress som vi då inhämtar från dig.
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Vår rättsliga grund för behandlingen är att den är nödvändig för att vi ska fullgöra vårt avtal
med dig som tävlande genom att kontakta dig som vinnare och förmedla din vinst. I de fall

du är skattskyldig för vinsten är vår rättsliga grund för att behandla dina uppgifter att
behandlingen är nödvändig för att vi ska följa tvingande lag. Om du inte lämnar dina
personuppgifter till oss kommer du inte att kunna delta i tävlingen eftersom vi inte skulle
kunna kontakta dig som vinnare och förmedla din vinst.
Uppgifterna sparas tills tävlingen är avslutad och vinnare är meddelad. Uppgifterna på våra
sociala medier kommer att finnas kvar på våra sociala medier om inte du specifikt ber oss att
ta bort dem. På vår hemsida finns uppgifterna kvar under innevarande år, dock längst i 12
månader.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt av oss på Resia och i vissa fall även med
namngiven tredje part i de fall tävling är i samarbete med denne. Vi delar dina
personuppgifter med våra IT-leverantörer för att vi ska kunna hantera våra förpliktelser mot
dig och bedriva vår verksamhet. Dessa leverantörer behandlar endast dina personuppgifter i
egenskap av personuppgiftsbiträde och har endast tillgång till de uppgifter som krävs för att
de ska fullgöra sina skyldigheter gentemot oss.
Resia överför inte dina personuppgifter utanför EU/EES-området.

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?
Du har vissa rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter, se nedan. För
att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.
Återkalla ditt samtycke
Om du har samtyckt till att få nyhetsbrev har du har rätt att när som helst återkalla hela eller
del av det lämnade samtycket, varpå vi upphör med behandlingen.
Rätt till tillgång och rätt att inge klagomål
Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss samt
tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med
behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även
rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.
Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. Behörig tillsynsmyndighet i
Sverige är Datainspektionen.
Rätt till rättelse
Du har även rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom
att tillhandahålla information, komplettera ofullständiga personuppgifter.
Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att begära att
behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Ett sådant exempel kan vara om du
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bestrider personuppgifternas korrekthet. Då kan vi begränsa vår behandling under en tid så
att vi har möjlighet att kontrollera uppgifterna.
Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig, som du har lämnat till oss, i ett
strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en
annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet) om:
-

behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal; och

-

behandlingen sker automatiserat.

Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan
personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Denna integritetspolicy fastställdes av Resia 2018-05-25.
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