
INTEGRITETSPOLICY 

– SÅ HÄR BEHANDLAR ROLU AB PERSONUPPGIFTER 

  

RoLu AB (559156-5683) behandling av personuppgifter sker enligt vid var 
tidpunkt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att RoLu AB 
skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid 
har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har 
sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt 
besöka www.datainspektionen.se för ytterligare information om 
personuppgiftsbehandling. 

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis 
alltid välkommen att kontakta oss. 

____________________ 

Denna integritetspolicy beskriver hur RoLu AB behandlar dina 
personuppgifter.  

  

Vem ansvarar för dina personuppgifter? 

RoLu AB, org.nr. 559156-5683, är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan 
behandling sker på ett lagligt sätt.  

  

Hur får RoLu AB dina personuppgifter? 

RoLu AB samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du 
exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post, gör en bokning 
eller i övrigt använder dig av våra tjänster.  

  

Vilka uppgifter behandlas? 

RoLu AB behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller 
inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, 
adressuppgifter, personnummer och bankuppgifter. 
  

  

http://www.datainspektionen.se/


 
Varför behandlar RoLu AB uppgifter om dig?  

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av RoLu AB för bland 
annat följande ändamål:  

• fullgöra våra åtaganden gentemot dig,  
• använda för att kontakta dig,  
• använda som underlag vid fakturering och bokföring, 
• använda för kundundersökningar, 
• använda för att erbjuda nya avtal/tjänster. 

  

När har RoLu AB rätt att behandla dina personuppgifter? 

RoLu AB har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för 
fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till 
behandlingen. RoLu AB kan även behöva behandla dina personuppgifter 
på grund av krav i lag eller förordning.  

  

Vem har tillgång till dina personuppgifter? 

Dina personuppgifter används av RoLu AB och RoLu AB 
personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag 
eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, 
förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller 
tredje parts rättigheter.  

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för 
marknadsföringsändamål till tredje part utanför RoLu AB.  

  

Överföring till tredje land 

RoLu AB överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om 
inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina 
personuppgifter till oss.  

 

Hur länge sparar RoLu AB dina personuppgifter? 

Personuppgifter lagras av RoLu AB under den tid det är nödvändigt för de 
ändamål som specificeras ovan. Det kan vara så länge som det är 
nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig enligt våra avtal eller 



andra åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller 
myndighetsbeslut. RoLu AB gallrar registrerade personuppgifter 
regelbundet. RoLu AB vidtar även rimliga åtgärder för att hålla de 
personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuella och på 
andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter. 

  

Vad har du för rättigheter?  

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära 
information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran 
ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om 
namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi 
lämnar ut uppgifterna till rätt person. 

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du 
begära att få dem rättade. 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 att uppgifterna 
måste sparas, till exempel obetalda skulder.  

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina 
personuppgifter.  

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga 
uppgifter skickas till: 

RoLu AB  
Myrvägen 7 
522 33 Tidaholm 
 

 

Information om cookies 
 
Hyra-vattenskoter.nu’s webbplats innehåller så kallade cookies. Enligt 
lagen om elektronisk kommunikation, ska alla som besöker en webbplats 
med cookies få information om: 
 
• Att webbplatsen innehåller cookies 

 
• Vad dessa cookies används till 

 
• Hur man avaktiverar cookies 

 



 
Vad är en cookie? 
 
En cookie är en liten textfil som lagrar information på din dator. Cookien 
innehåller information om vad du gör när du besöker sidan. Informationen 
om vad du gjorde vid tidigare besök skickas av webb-servern till din 
webbläsare och kan sedan hämtas därifrån. 
  
Hyra-vattenskoter.nu använder cookies för att öka hemsidans 
funktionalitet och för att kunna underlätta för besökaren samt följa 
dennes spår. 
 
  
Hur avaktiverar jag cookies? 
 
För att undvika cookies stänger du av dem i inställningarna i din 
webbläsare/browser. Gå till respektive leverantörs hemsida för 
instruktioner om hur man stänger av cookies. 
 
Vill du läsa mer om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns 
det på Post- och telestyrelsens webbplats. www.pts.se. 
 

 

http://www.pts.se/
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