
 

 

 

 

Dataskyddspolicy för Minwebbsida.com  

Minwebbsida.com värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur 

Minwebbsida.com samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och 

dataskydd, vänligen kontakta oss på webb@minwebbsida.com.  

När ni kontaktar oss, t.ex. för att köpa en tjänst, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår 

behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Minwebbsida.com använder 

elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. För att kunna erbjuda dig våra 

tjänster, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan.  

Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.  

 

Information vi samlar in om dig. 

När du blir kund hos Minwebbsida.com samlar vi in dina kontaktuppgifter. 

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer.  

Vi sparar även data om vilka av våra tjänster du beställer och använder. 

Vilka kan vi komma att dela informationen till?  

Myndigheter.  

Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra 

det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.  

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna. 

 Minwebbsida kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.  

 

Behandling av dina personuppgifter.  

Minwebbsida vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att 

uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.  

Hur länge sparar vi uppgifterna?  

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in, 

eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad 

gäller redovisningskrav.  

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering.  

• Rätt att få tillgång till din data.  

Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Minwebbsida har om dig och verifiera den 

information vi har om dig.  

• Rätt till rättelse.  

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.  

• Rätt att bli raderad.  

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fallen att data inte längre är nödvändig 

för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att 

omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och 



skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna 

användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.  

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du inte längre är kund. 

När du säger upp ditt konto tar vi bort alla dina personuppgifter där det inte längre finns syfte för 

fortsatt behandling.  

Det som bland annat tas bort är: 

• Din hemsida med tillhörande texter och bilder. 

• Din Kundzon med tillhörande inloggningsuppgifter. 

• Säkerhetskopior av ovanstående tas bort enligt den period din hemsida och kundzon avser. 

Bland det som inte tas bort finns bland annat: 

• Data som krävs enligt bokföringslagen. 

 

Cookies och liknande tekniker.  

Minwebbsida använder cookies på sin webbplats för att leverera en användarvänlig online 

upplevelse.  

 

Kontakta oss.   

Minwebbsida har sitt säte på Klövvägen 15, 275 64 Blentarp. Kontakta oss via epost: 

webb@minwebbsida.com eller kontakt@amirasdesign.se om du har frågor rörande vår 

personuppgiftsbehandling eller om denna dataskyddspolicy.  

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2021-03-29 
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