INTEGRITETSPOLICY
Varför har vi en integritetspolicy?
Enjoy Wine & Spirits AB (”Wine & Friends”, ”vi” eller ”oss”) värnar om din
personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter
på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd.
Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter
behandlas av oss.
Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
Enjoy Wine & Spirits AB, org.nr 556457-7509, med adress Alsnögatan 11, 116 41
Stockholm, e-postadress: info@enjoywine.se och telefonnummer 08-556 947 00 är
ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).
Du kan kontakta Wine & Friends dataskyddsombud Fredrik Wallin Vester genom att
ringa 08-556 947 00 eller skicka ett e-postmeddelande till info@enjoywine.se.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss i
samband med registrering för Wine & Friends nyhetsbrev och/eller Wine & Friends
magasin. Om du valt att prenumerera på Wine & Friends nyhetsbrev behandlar vi
personuppgifter i form av ditt för- och efternamn samt e-postadress. Om du även
(eller enbart) valt att prenumerera på Wine & Friends magasin behandlar vi
därutöver uppgifter om den adress du uppgett vid registrering samt födelsedatum.
För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?
Allmänt
All insamling och behandling av personuppgifter sker för att vi ska kunna skicka ut
Wine & Friends nyhetsbrev och andra särskilda erbjudanden via e-post och/eller
Wine & Friends magasin per post till dig, beroende på vad du har valt. Ditt
födelsedatum begär vi för att få din bekräftelse på att du är minst 25 år gammal
(d.v.s. tillräckligt gammal för att vi ska få skicka marknadsföring om alkoholhaltiga
drycker till dig) och, om du har valt att ta emot Wine & Friends magasin, för att
kunna uppdatera din adress om du flyttar. Den rättsliga grunden för denna
personuppgiftsbehandling enligt gällande dataskyddslagstiftning är dels vårt
berättigade intresse av att kunna kommunicera med dig i marknadsföringssyfte på
det sätt som du har begärt, dels att i möjligaste mån undvika att marknadsföra
alkoholhaltiga drycker till personer under 25 år.
Profilering
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I syfte att få mer kunskap om dig som prenumerant, våra prenumeranter i
allmänhet samt för att kunna förbättra Wine & Friends marknadsföring och
erbjudanden till dig kan vi på ett automatiserat sätt även komma att analysera de
eventuella uppgifter om din adress och ålder som du angivit vid registrering, vilka
produkter, artiklar, blogginlägg och liknande som du har visat intresse för på vår
sajt samt vilken plats du befunnit dig vid när du besökt den (s.k. profilering).
Baserat på resultatet av analysen kan vi komma att skicka riktade och personliga
erbjudanden och information om våra produkter som vi tror att du kommer
uppfatta som relevant via e-post. Den rättsliga grunden för profileringen enligt

gällande dataskyddslagstiftning är vårt berättigade intresse av att i så hög
utsträckning som möjligt enbart, och för att inte störa dig i onödan, skicka
erbjudanden och information till dig som vi tror att du är intresserad av.
Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Wine & Friends samt relevant
bolag i Wine & Friends-koncernen. I övrigt delar vi enbart med oss av
personuppgifter om dig på det sätt som framgår nedan men aldrig för något annat
ändamål än för att vi ska kunna tillhandahålla de utskick som du har sagt att du vill
ha.
• Om du har begärt att ta emot Wine & Friends magasin delar vi med oss av
dina kontaktuppgifter till transportföretag för att tidningen ska kunna
levereras hem till dig. För att ta fram och trycka tidningen kan vi även
komma att dela dina kontaktuppgifter till reklambyråer och tryckerier.
• Om du har valt att ta emot vårt nyhetsbrev via e-post kan vi komma att dela
med oss av dina personuppgifter till företag som tillhandahåller den tekniska
lösningen för att möjliggöra utskicken.
• Våra interna och externa IT-leverantörer och eventuella andra leverantörer
vi anlitar kan komma att få tillgång till samtliga personuppgifter vi hanterar
om dig.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Personuppgifter som vi behandlar i syfte att kunna skicka vårt nyhetsbrev och/eller
tidning till dig kommer vi att radera när du inte längre vill prenumerera på sådana
utskick från oss. I vårt nyhetsbrev via e-post finns det möjlighet för dig att
avanmäla dig från utskicken och i samband med det kommer vi att sluta behandla
dina personuppgifter, såvida vi inte behöver dem därför att du prenumererar på vår
tidning.
Uppgifter relaterade till profilering kommer vi att behålla under 2 månader från att
de genererats.
Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är
skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.
Var behandlas dina personuppgifter?
Vi och våra samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina
personuppgifter inom EES. I de fall informationen behandlas utanför EES görs detta
endast i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.
Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?
Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för
direktmarknadsföring och/eller profilering. I så fall kommer vi inte att kontakta dig
för detta/dessa ändamål längre.
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till
information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära
rättelse av dina personuppgifter. Om du vill ha sådan information kan du begära
detta genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud
framgår ovan.
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Du har under vissa förutsättningar även rätt att begära radering eller begränsning
av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har också rätt att
inge klagomål till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som
utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.
Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör
dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart
format och har då även rätt att få dessa överförda till en annan
personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt (s.k. dataportabilitet).
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