Partysupport Stockholm AB:s behandling av
personuppgifter
Nedan följer en beskrivning av hur Partysupport Stockholm AB behandlar personuppgifter. För
ytterligare information om Partysupport, besök vår hemsida: www.partysupport.se.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Partysupport Stockholm AB org.
nr. 556957- 1259 (”Partysupport”), Landholmsvägen 40, 178 91 Munsö, info@partysupport.se.

Insamling av personuppgifter
Partysupport behandlar de personuppgifter som lämnas av dig som kund eller potentiell kund eller som
företrädare för kund eller potentiell kund i samband med intresseanmälan, offertbegäran, ansökan
och/eller ingående av avtal eller som annars registreras i samband med administrationen av ett avtal
eller Partysupportrelaterat ärende.
Partysupport kan även komma att spara e-post, kommunikation eller på annat sätt dokumentera din
interaktion och kommunikation med Partysupport. Vi behandlar även onlineidentifikatorer såsom IPadresser, cookies, MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare.
Att du lämnar dina personuppgifter är nödvändigt för att Partysupport ska kunna ingå avtal med dig
och tillhandahålla sina tjänster.

Ändamål och laglig grund för behandlingen
Partysupport behandlar personuppgifterna för följande ändamål:
Förberedelse och administration av avtal (fullgörande av avtal)
Partysupport behandlar dina personuppgifter för att fullgöra sina skyldigheter och utöva sina
rättigheter enligt avtal. Partysupport behandlar även de uppgifter som krävs inför ett ingående av ett
avtal med kunden samt för att i övrigt dokumentera och administrera ingångna avtal med kunden,
såsom för att hantera bokningar och fakturering och besvara eventuella frågor från dig.
Lämnar du dina personuppgifter vid kontakt med Partysupport som företrädare för juridisk person
sker detta emellertid med stöd av en Partysupports berättigade intresse att administrera avtalet.
Till förtydligande så behandlar Partysupport även dina personuppgifter för att administrera bokningar
och säkerställa en korrekt och avtalsenlig tillgång till Partysupports tjänster.
Personuppgifterna kommer att sparas så länge avtalsförhållandet med kunden består och därefter i
högst tio (10) år för ovan angivna syften.
Uppfyllande av förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut (rättslig
förpliktelse)
I anslutning till stycket ovan (Förberedelse och administration av avtal) sker också behandling av de
personuppgifter som krävs för att Partysupport ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan
författning eller myndighetsbeslut. Personuppgifterna kommer att lagras enligt gällande lagstiftning,
Exempel på sådan behandling av personuppgifter är i anledning av:
(i)
(ii)

att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftning (under sju år) samt
rapportering till Skatteverket och andra myndigheter, såväl svenska som utländska.

Marknadsföring (berättigat intresse)
Personuppgifter behandlas också inom ramen för marknadsföring och informationslämning, bland
annat i syfte att tillmötesgå dina eventuella önskemål.

Uppgifterna används för detta ändamål så länge Partysupport och du har ett aktivt avtal och därefter
under en tid om ett (1) år.
Behandling av personuppgifter av annan än Partysupport
Personuppgifter lämnas ut till ett fåtal övriga aktörer; framförallt samarbetspartners i form av
cateringföretag och eventbolag i Partysupports nätverk.
Den rättsliga grunden för den behandlingen är framförallt för Partysupports fullgörande av avtal med
dig men emellanåt på grund av rättslig skyldighet eller på grund av Partysupports berättigade
intresse.

Den registrerades rättigheter
Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av
Partysupport och därmed rätt att:
(i) få registerutdrag,
(ii) begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift,
(iii) begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter,
(iv) invända mot behandlingen,
(v) – om Partysupport behandlar personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke –rätt att under
vissa förutsättningar få ut de personuppgifter från Partysupport som du själv har tillhandahållit
Partysupport och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är
tekniskt möjligt (dataportabilitet),
(vi) överklaga behandlingen till Datainspektionen/Dataskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet
för behandling av personuppgifter.
Din begäran och/eller invändning enligt ovan avseende (i) – (v) prövas av Partysupport i det enskilda
fallet. I vissa fall kan Partysupport inte radera uppgifter, eller begränsa behandlingen av dessa,
antingen för att uppgifterna behöver sparas p.g.a. avtalsförhållande eller på grund av lagstiftning.

