Ny dataskyddsförordning som ger dig fler rättigheter
Den nya Dataskyddsförordningen GDPR börjar gälla 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen.
Detta innebär fler rättigheter för dig, till exempel har du rätt att veta hur vi behandlar dina
personuppgifter. Vi har därför uppdaterat vår Integritetspolicy.

Kortfattat sparar vi aldrig mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för att du ska kunna ta del
av de tjänster vi erbjuder såsom träningsläger, Football Camp, sportresor, sport läger eller
utbildningar. Vi ger aldrig ut uppgifter till tredje part i kommersiellt syfte. Alla uppgifter sparas
säkert och aldrig längre än nödvändigt. Du äger alltid ”rätten att bli glömd” genom att kontakta oss på
info@tmsportstravels.se och be oss plocka bort dig från våra system.

Personuppgifter som lämnas i samband med kontakt (mail, telefon eller annat) ansökan,
intresseanmälan, ingående av eller i förberedelse inför eventuellt avtal, eller som i övrigt registreras i
samband med administration av ett avtal samt för åtgärd som har begärts innan eller efter att ett
avtal mellan dig och TM Sportstravels har träffats, behandlas av TM Sportstravels i syfte att
administrera och dokumentera vår kundrelation till dig.

Varför behöver TM Sportstravels dina personuppgifter?

Om du har beställt, begärt eller ingått avtal gällande någon av de tjänster TM S erbjuder, så är ditt
tillhandahållande av personuppgifter nödvändigt för att ingå sådant avtal. Om du redan är kund hos
TM Sportstravels kan du behöva tillhandahålla ytterligare personuppgifter för att vi fortsatt ska
kunna tillhandahålla våra tjänster och i övrigt för att vi ska ha möjlighet att reglera befintligt
avtalsförhållande med dig.

Annat än för att fullgöra förpliktelse enligt avtal som du ingått med TM Sportstravels så är du inte
skyldig att tillhandahålla personuppgifter. Vill du inte lämna ifrån dig dina personuppgifter så kan
det innebära att TM Sportstravels inte har möjlighet att tillhandahålla tjänster, service eller
information till dig som kund eller annars i kontakt med TM S.

Genom att du anmäler dig till TM Sportstravels och något av de tjänster vi erbjuder samtycker du
även till att mottaga information och marknadsförings material per post, telefon, e-post, sms/mms
eller annat motsvarande sätt. Detta förutsätter att du vid anmälan eller senare uppgivit din epostadress eller mobilnummer till TM Sportstravels.

Information om behandling av personuppgifter

En personuppgift är varje upplysning som avser en identifiering eller identifierbar fysisk person,
såsom namn, kontaktuppgifter, personnummer, kontonummer och andra upplysningar som direkt
eller indirekt kan knytas till dig en enskild individ.

Personuppgiftsansvarig

För de personuppgifter om dig som behandlas av oss för att tillhandahålla de tjänster du beställt, för
att kontakta dig som kund och för att i övrigt fullgöra våra uppgifter och skyldigheter som
researrangör så är TM Sportstravels personuppgiftsansvarig. (Org. Nr: 556960-6899, besöksadress
Södra Kungsvägen 30B, 692 30 Kumla, telefonnummer: +46 (0)70-226 75 50 (kundservice),
e-postadress: info@tmsportstravels.se, hemsida: www.tmsportstravels.se.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

TM lagrar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss dvs under hela den tid då avtal mellan
dig och TM Sportstravels är giltigt. När kundrelation och avtal upphör lagras dina personuppgifter
därefter i maximalt fem år efter kalenderåret då avtalet upphör.

Återkallande av samtycke

Om TM Sportstravels utför viss behandling av dina personuppgifter på grund av att du lämnat
uttryckligt samtycke till att så sker har du rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke – d.v.s
meddela oss att du inte längre godkänner den aktuella behandlingen av personuppgifter. Att du på
detta sätt motsätter dig behandlingen påverkar dock inte lagligheten av den
personuppgiftsbehandling som utfördes fram till den tidpunkten då du återkallade ditt samtycke.

Klagomål

Du har rätt att inge klagomål avseende TM Sportstravels personuppgiftsbehandling till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen www.dataispektonen.se telefon 08-6576100.

Dina rättigheter

Du kan kontakta oss vid frågor om hur dina personuppgifter behandlas genom att maila oss.

Därutöver har du rätt att begära rättelse - att vi korrigerar felaktiga uppgifter, radering - att vi tar
bort personuppgifter som inte lägre ska eller behöver behandlas.

