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Flamman Pub & Disco Integritetspolicy 
 

Vår personuppgiftspolicy (GDPR) 

 

Flamman har tagit fram denna integritetspolicy för att tillgodose de krav som ingår i EU 

förordningen GDPR (general data procetion act). GDPR har tagits fram för att skydda dig som 

kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter.  

 

Vi på Flamman Pub & Disco respekterar ditt privatliv samt din rätt att ha kontroll över dina 

personuppgifter. I denna policy kan du läsa om vilka uppgifter vi samlar in och varför vi samlar 

in dessa. Med ”personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till 

en idag levande fysisk person. 

 

Ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter 

Flamman Pub & Disco samlar in personuppgifter för olika ändamål. Vilka personuppgifter som 

samlas in och hur de samlas in beror på vilka tjänster du använder. Flamman Pub & Disco 

använder personuppgifter för att: 

• Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla våra tjänster. 

• Bearbeta dina sittningsbokningar, förköpsbiljetter och intresseanmälningar av 

tjänsterna. 

• Kontakta dig via e-post för att avisera om din bokningsstatus eller information som 

ansluter till din bokning före, under och efter din vistelse. 

• Diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med 

en bokning eller utförandet av tjänsterna. 

 

Flamman Pub & Disco hanterar följande personuppgifter 

• Mailadress 

Om du mejlar Flamman Pub & Disco lagras din mejladress i vårt system. Uppgiften 

används för att hålla kontakt med kunder, leverantörer och jobbare samt utbyta 

information. 

 

• Sittning 

När du lämnar en intresseanmälan för sittning eller bokar sittning lämnar du information 

till oss. Vid avslag på anmälan raderas dina uppgifter, om du ej godkänner annat, vid 

godkänd sittning sparas dina uppgifter för kontakt samt fakturering. Utan infon kan ej 

en sittning genomföras hos oss.  

 

• Förköp och köföreträde 

Om du mejlar en förfrågan om köföreträde eller förköp hos oss sparas din mejladress 

för kontakt. Vid godkänd förfrågan behövs faktureringsinformation för förköp, utan 

godkännande till detta kan ej förköp ges. Vid köföreträden sparas mejladress för 

kontakt. 
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• Fakturering  

Om du köpt en tjänst av oss krävs det personuppgifter i form av faktureringsuppgifter. 

Dessa sparas i vårt faktureringssystem Visma. I Visma sparas uppgifter i 

bokföringssyfte och avidentifieras allt eftersom, vid obetald skuld behåller vi dina 

uppgifter tills fakturan är betald och dina uppgifter inte längre behövs i bokföringssyfte.  

 

• Löner  

Om du jobbat för Flamman Pub och Disco i en sådan kapacitet att lön ska ges sker detta 

genom vårt system, Hogia. För att kunna betala ut lön måste dina personuppgifter 

sparas. Efter avslutad anställning hos Flamman Pub & Disco och efter dina uppgifter 

inte längre behövs för skatte- och bokföringssyfte raderas dina uppgifter.  

 

• Beställningsuppgifter  

All information som lämnas vid beställningar kan komma att sparas enligt svensk 

bokföringslag.  

 

• Rekrytering och anställning  

Vid jobbansökan hos oss lämnar du personuppgifter för att underlätta kontakt och 

bokning av intervju. Vid intervju ombeds du att lämna ytterligare information, du har 

rätt att neka till lämnande av personuppgifter men du kan då ej få en anställning hos 

oss. Vid anställning sparas dina uppgifter tills tjänsten är avslutad, om du ej blir anställd 

sparas dina uppgifter för möjlighet till senare kontakt om ej annat sägs. 

 

Skydd av personuppgifter 

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, 

manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet 

med framstegen och utvecklingen på det tekniska området. 

Vilka delar vi personuppgifter med?  

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part annat än för att kunna fortsätta driva 

verksamhet. Innan uppgifter överförs till tredje part kommer du som kund behöva samtycka till 

detta, och uppgifterna delas aldrig utanför EU.  

 

Om föreningen vid något enstaka tillfälle absolut måste dela dina personuppgifter med tredje 

part utan ditt explicita samtycke kommer du att informeras särskilt om detta.  

 

• Google Cloud  

IT-systemet för föreningen drivs hos Google Cloud. Det datacenter där detta sker ligger 

inom EU:s gränser. Google uppfyller kraven för dataskyddsreformen. Mer information 

hittar du här: https://www.google.com/intl/sv/cloud/security/gdpr/  

 

• Google Suite  

Alla interna dokument lagras i Google Drive och mail hanteras i Google Mail. Dessa två 

tjänster är kopplade till en prenumeration hos Google Suite vilket gör att avtalet till Google 

förbinder dem att uppfylla kraven för dataskyddsreformen. Mer information hittar du här: 

https://www.google.com/intl/sv/cloud/security/gdpr/ 
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Lagringstider 

Flamman Pub & Disco sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas. Samma 

personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift 

som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat 

system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgift 

fortfarande behövs. 

Flamman Pub & Disco gallrar personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det 

innebär t.ex. att Flamman Pub & Disco raderar eller avidentifierar personuppgifter när 

ändamålet för behandlingen av personuppgifterna inte längre föreligger. 

Dina rättigheter 

Flamman Pub & Disco (org. nr. 822001-0055) är personuppgiftsansvarig för hantering av dina 

personuppgifter. Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har 

om dig och hur de behandlas. Vid begäran av registerutdrag ska föreningen delge en kopia av 

de personuppgifter som är under behandling. För att erhålla ett registerutdrag mejlar du 

info@flamman.org, begäran behandlas inom en månad.  

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade 

eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, 

som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna 

måste sparas, till exempel obetalda skulder.  

Du har även rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till 

Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se för mer info. 

 

Kontakt 

Om du vill veta mer eller vill utöva dina rättigheter kan du nå oss antingen genom att maila till 

info@flamman.org eller genom de telefonnummer som finns på vår hemsida 

www.flamman.org 

 

 

 

 

mailto:info@flamman.org
http://www.datainspektionen.se/
http://www.flamman.org/

