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INTEGRITETSPOLICY

Så här lagrar, behandlar och skyddar vi dina
 personuppgifter enligt dataskyddsförordningen



Ohlson & Winnfors AB:s integritetspolicy !
Allmänt: 
Ohlson & Winnfors AB värnar om din personliga integritet. Därför hanterar vi personuppgifter i enlighet med 
vår integritetspolicy som följer EU:s dataskyddsförordning GDPR. I vår roll som personuppgiftsansvarig vill 
vi att du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina uppgifter säkert, och ser därför till att tillämplig 
lagstiftning om uppgiftsskydd alltid följs.
!
Tillämpningsområden: 
Vår integritetspolicy omfattar all behandling av dina personuppgifter som vi samlar in om dig i egenskap av 
kund, kontaktperson för din arbetsgivare och/eller annan användare av samtliga våra tjänster. Vi behöver 
lagra och behandla dina personuppgifter om du/ditt företag köper eller använder någon av dessa våra 
tjänster:
!
• Abonnemang på VA-tidskriften CIRKULATION.

• Ett digitalt registrerat användarkonto på vår webbsida www.cirkulation.se.

• Abonnemang på vårt digitala nyhetsbrev Internationell VA-utveckling. Detta inkluderar ett digitalt 

registrerat användarkonto på vår webbsida www.internationellva.se.

• Vårt kostnadsfria digitala nyhetsbrev VA-AKTUELLT.

• Annonserar i någon av våra publikationer, beställer våra böcker, köper/använder någon annan tjänst eller 

vara från oss eller våra eventuella samarbetspartners samt kontaktar oss i annat ärende.

• Besöker våra webbsidor och utnyttjar deras funktioner.
!
Vilka uppgifter som samlas in, syftet med insamlingen och på vilka rättsliga grunder de samlas in, lagras 
och behandlas beskrivs i detta policydokument.
!
Insamlade uppgifter: 
När du besöker våra webbsidor, köper våra tjänster (såsom prenumerationer och annonser), anmäler dig till 
våra nyhetsbrev, registrerar ett digitalt användarkonto på våra webbsidor, beställer våra böcker eller andra 
varor/tjänster samt när du kontaktar oss samlar vi in dina personuppgifter.
!
Utöver de personuppgifter som vi inhämtar direkt från dig kan vi få (eller ha fått) viss information från din 
arbetsgivare eller medlemsorganisation, i förekommande fall. Den informationen kan inkludera 
kontaktuppgifter och uppgifter om yrkesroll.
!
Användning: 
Ohlson & Winnfors AB använder dina personuppgifter för att kunna administrera och fullgöra våra avtal med 
dig som kund och/eller användare av våra tjänster, samt för att möjliggöra och upprätthålla affärsrelationer. 
Vi använder dem inte i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som är nödvändigt för 
ovan beskrivna syften.
!
Uppgiftsdelning: 
För att fullgöra avtal behöver vi i vissa fall lämna ut dina uppgifter till våra underleverantörer. Som exempel 
kan nämnas tryckerier för att möjliggöra tidningsdistribution, IT-operatörer för att möjliggöra inloggning på 
användarkonto och/eller distribution av digitala nyhetsbrev. Även andra samarbetspartners kan förekomma. 
Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan/tredje part.
!
Dina rättigheter: 
Du har enligt lag rätt att få information om vilka personuppgifter vi använder om dig, vad vi gör med dem 
och till viss kontroll över dem. Du har därför rätt att i vissa fall få ut dina uppgifter eller få dem rättade, 
raderade, blockerade eller flyttade. Du har även rätt att invända mot vissa typer av användning av dina 
uppgifter, med mera. 
!
Ytterligare information om dina rättigheter, och hur du kontaktar Ohlson & Winnfors AB för att utnyttja dessa 
rättigheter eller ställa frågor om vår personuppgiftsbehandling, finns på sidan 5 detta policydokument.
!
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Dessa personuppgifter om dig lagrar och behandlar vi !
Vilka personuppgifter samlar Ohlson & Winnfors AB in? Vilket är syftet med uppgiftsbehandlingen? Vilken 
rättslig grund har vi för behandlingen? Hur länge lagras uppgifterna? Alla dessa frågor besvaras i detalj, 
område för område, på följande två sidor:
!!
Prenumeration på VA-tidskriften CIRKULATION !
Uppgifter: Namn, organisation samt postadress för leverans och fakturering. I de fall detta frivilligt uppges 
också e-postadress, telefonnummer, yrkesroll och eventuell ytterligare information såsom annan faktura-
mottagare.
!
Syfte: För att kunna administrera din prenumeration, leverera tidningen samt skicka fakturor och erbju-
dande om förnyelse av prenumeration eller annan kundkommunikation.
!
Rättslig grund: Fullgörande av avtal – lagring och behandling är nödvändig för att kunna uppfylla våra 
avtalsrättliga förpliktelser.
!
Lagring: Så länge prenumerationen gäller och förnyas, och därefter upp till 12 månader för att möjliggöra 
enkel återstart av prenumeration, nya erbjudanden, etc.  !!
Digitalt registrerat användarkonto på www.cirkulation.se !
Uppgifter: Namn, organisation, postadress för leverans och fakturering, e-postadress, telefonnummer och 
personligt valt lösenord. I de fall detta frivilligt uppges också personnummer.
!
Syfte: För att kunna administrera användarkontot, möjliggöra inloggning till dess tjänster och tillhandahålla 
därigenom utförda beställningar (prenumerationer, bokköp, etc) inklusive fakturering. 
!
Rättslig grund: Fullgörande av avtal – lagring och behandling är nödvändig för att kunna uppfylla våra 
avtalsrättliga förpliktelser.
!
Lagring: Så länge uppgifterna är nödvändiga för upprätthållandet av användarkontots funktion.
!!
Prenumeration på digitala nyhetsbrevet Internationell VA-utveckling,  
inklusive registrerat användarkonto på www.internationellva.se !
Uppgifter: Namn, organisation, postadress för leverans och fakturering, telefonnummer och e-postadress.
!
Syfte: För att kunna distribuera nyhetsbrevet, administrera användarkontot, möjliggöra inloggning till dess 
tjänster, samt tillhandahålla därigenom utförda beställningar (prenumerationer) inklusive fakturering. 
!
Rättslig grund: Fullgörande av avtal – lagring och behandling är nödvändig för att kunna uppfylla våra 
avtalsrättliga förpliktelser.
!
Lagring: Så länge uppgifterna är nödvändiga för upprätthållandet av användarkontots funktion.
!!
Anmälan till digitala nyhetsbrevet VA-AKTUELLT !
Uppgifter: E-postadress och om detta frivilligt har uppgivits namn.
!
Syfte: För att kunna distribuera nyhetsbrevet. 
!
Rättslig grund: Fullgörande av avtal – lagring och behandling är nödvändig för att kunna uppfylla våra 
avtalsrättliga förpliktelser.
!
Lagring: Så länge beställaren inte aktivt avbeställer tjänsten eller anmäld e-postadress slutar fungerar.
!
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Annonsering i någon av våra publikationer, inklusive på webbsidor !
Uppgifter: Namn, organisation, postadress för leverans och fakturering, telefonnummer, e-postadress och 
övriga nödvändiga kontaktuppgifter inklusive eventuell yrkesroll.
!
Syfte: För att kunna administrera annonsbeställningar och fakturering, distribuera referensex och/eller 
provutgåvor av publikationerna, genomföra kunduppföljningar och kommunicera erbjudanden. 
!
Rättslig grund: Berättigat intresse. Vid annonsbeställningar: fullgörande av avtal – lagring och behandling 
är nödvändig för att kunna uppfylla våra avtalsrättliga förpliktelser.
!
Lagring: Så länge uppgifterna är relevanta för att kunna bedriva försäljning, order- och kundunderhåll samt 
för att informera om våra tjänster.
!!
Köp av böcker, annan vara/tjänst eller kontakt i annat ärende !
Uppgifter: Namn, organisation, e-postadress och telefonnummer, samt vid beställning/köp: postadress för 
leverans och fakturering och övriga nödvändiga kontaktuppgifter inklusive eventuell yrkesroll.
!
Syfte: För att kunna besvara frågor, administrera beställningar och fakturering, leverera beställda böcker 
eller annan vara/tjänst, genomföra kunduppföljningar och kommunicera erbjudanden.
!
Rättslig grund: Berättigat intresse. Vid beställning/köp: fullgörande av avtal – lagring och behandling är 
nöd-vändig för att kunna uppfylla våra avtalsrättliga förpliktelser.
!
Lagring: Så länge uppgifterna är relevanta för att kunna bedriva försäljning, order- och kundunderhåll samt 
för att informera om våra tjänster.
!!
Besök av våra webbsidor och utnyttjande av deras funktioner !
Uppgifter: Webbloggar med nätidentifierare och tidsstämplar (genom Google Analytics).
!
Rättslig grund: För att kunna utvinna statistik om webbsidornas användning och för upprätthållande av 
webbplatsens säkerhet. 
!
Laglig grund: Berättigat intresse.
!
Lagring: Uppgifterna avidentifieras och sparas högst ett dygn.  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Övrig information om vår personuppgiftsbehandling !
Cookies: 
Ohlson & Winnfors AB använder s k cookies (kakor) för att förbättra webbsidornas funktionalitet. De omfat-
tas inte av denna integritetspolicy, se istället mer om cookies på: www.cirkulation.se/cookieinformation
!
Personuppgiftsbiträden: 
För att kunna fullgöra våra avtal gentemot kunder och användare behöver vi ibland lämna ut personupp-
gifter till våra underleverantörer (tryckerier, IT-operatörer och liknande samarbetspartners). Dessa får tillgång 
endast till de uppgifter som är nödvändiga för att utföra just deras uppgift – exempelvis leveransadresser till 
tryckerier för att möjliggöra tidningsdistribution. När dessa inte längre behöver uppgifterna raderas de.
!
Vi väljer företrädesvis underleverantörer inom EU/EES och mellan oss har vi personuppgiftsbiträdesavtal för 
att säkerställa att dataskyddslagen efterlevs och att din information behandlas säkert.
!
Viktiga undantag: 
I den nya dataskyddslagen finns en uttrycklig bestämmelse (§7) om att tryckfrihetsförordningen och yttran-
defrihetsgrundlagen har företräde framför GDPR och dataskyddslagen. Det innebär att grundlagsskyddade 
medier får lagra och behandla personuppgifter i journalistiskt och publicistiskt syfte utan att begränsas av 
dataskyddslagen. Därmed är all sådan behandling undantagen från denna integritetspolicy.
!
Detta inkluderar således personuppgifter som i detta syfte publiceras i samtliga av Ohlson & Winnfors AB 
utgivna publikationer: tidskrifter, webbplatser, nyhetsbrev och böcker.
!
I övrigt: På våra webbsidor förekommer länkar och annonser som leder till andra företags webbsidor. Dessa 
omfattas inte av denna integritetspolicy.
!
Mer om dina rättigheter: 
Du har ett flertal rättigheter angående dina personuppgifter som vi vill informera dig om. Här följer några 
viktiga exempel. Under förutsättningen att det inte hindrar oss från att fullgöra våra avtal har du rätt att: 
!
• Veta vilka uppgifter om dig vi lagrar och behandlar.

• Få eventuella felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter korrigerade.

• Invända mot och begränsa vår behandling av uppgifterna. Exempelvis förbjuda oss att använda dem för 

oönskade reklamutskick eller att överlåta dem till tredje part.

• Utöva din rätt till så kallad dataportabilitet.

• Begära radering av dina uppgifter.

• Begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter som vi har registrerade om dig. Begäran kan endast 

ske en gång per år (kostnadsfritt), måste ske skriftligt och vara undertecknad av dig.

• Lämna in klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet (Datainspektionen) om du anser att dina personuppgif-

ter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.
!
Ytterligare information om dina rättigheter finns hos Datainspektionen: www.datainspektionen.se
!
Personuppgiftsansvarig: 
Ohlson & Winnfors AB är ansvarig för den behandling av dina personuppgifter som sker. Välkommen att 
kontakta oss för frågor, synpunkter eller för att utnyttja dina rättigheter enligt ovan. Våra kontaktuppgifter är:
!
OHLSON & WINNFORS AB

Olaigatan 34

703 61 ÖREBRO
!
Organisationsnummer: 556450-8249

Telefon: 019-10 80 50

E-post: info@cirkulation.se

Webbsida: www.cirkulation.se
!!
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