
Integritetspolicy 

 

Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för Sorefa AB. I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi 

behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter.  
 

Personuppgiftsansvarig 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Sorefa AB, 556649-5379,  

Älta mossväg 138, 138 37 Älta  
 

Personuppgifter som vi behandlar om dig 

Vi samlar in och lagrar information som du själv lämnar till oss. De uppgifter vi samlar in och lagrar är 

namn, adress, e-postadress och telefonnummer.  
 

Därför behandlar vi dina personuppgifter 

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder: 

• för att hantera bokningar och fakturering. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna 

uppfylla vårt avtal med dig. 

• för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post.  

• för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring. 
 

De som får del av personuppgifterna 

Vi kan komma att dela personuppgifter med andra om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till 

dig, till exempel till underleverantörer som kan komma att behöva direktkontakt med er, och endast 

när det är tillåtet enligt lag. 

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. 
 

Så länge sparas personuppgifterna 

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in för eller så länge 

som det krävs enligt lagar eller andra författningar. 

Köphistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. 

 

Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av 

marknadsföringsmaterial.  
 

Dina rättigheter 

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka 

personuppgifter som finns lagrade hos oss samt ändamålen med behandlingen av dessa 

personuppgifter.  
 

Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas. 

Du kan begära att dina personuppgifter raderas utom där vi behöver behålla dem för att uppfylla vår 

skyldighet enligt lag, tex i bokföringen. 
 

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller 

Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för denna hantering. 
 

Kontaktuppgifter  

Du kan kontakta oss via mail till sofia@sofiastugan.se   

Dessa villkor har fastställts av Sorefa AB och gäller from 2018-05-25 


