Personuppgiftspolicy för Direct Selling Sweden
Behandlingen av personuppgifter hos Direct Selling Sweden

Du kan alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Direct Selling
Sweden. Vi skyddar alltid dina uppgifter från obehöriga. All behandling av personuppgifter
sker utifrån bestämmelserna i den vid tidpunkten gällande lagstiftningen. Vi kommer inte att
behandla dina personuppgifter på annat sätt än som nedan beskrivs.

Direct Selling Sweden

Vi är branschföreningen som arbetar för all seriös direktförsäljning/direkthandel i Sverige.
Vårt syfte är att verka för en etiskt korrekt bransch vilket vi gör genom ständig närvaro och
dialog med omvärlden. Vi värnar om kunden, säljaren och företaget och ger rådgivning,
information och utbildning för att sprida den ”goda direkthandeln”. Vi arbetar aktivt med
medlemservice, lobby och påverkansarbete samt press och mediabearbetning.

Personuppgiftsansvarig

Direct Selling Sweden är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som
sker inom Direct Selling Sweden. Denna interna policy visar på hur vi tillgodoser, övervakar
efterlever den nya dataskyddlagstiftningen vid gällande tidpunkten.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Direct Selling Sweden eller om
du önskar att utnyttja någon av dina rättigheter enligt nedan kan du vända dig till vår
Ordförande Krister Fraser via e-post info@ directsellingsweden.se eller telefon 040-294370.
Om du (i) har allmänna frågor om integritetsskyddet i vår verksamhet, (ii) anser att denna
policy inte efterlevs av Direct Selling Sweden, eller om du (iii) önskar registerutdrag i enlighet
med Dataskyddsförordningen. Notera dock att registerutdrag endast kan begäras genom en
egenhändigt undertecknad begäran, varpå denna måste skickas via vanlig post.

Behandling av dina personuppgifter

Vi använder endast dina personuppgifter i professionella sammanhang för att göra utskick
såsom nyhetsbrev, inbjudningar och allmän info och merparten av alla utskicken sker via
email. Vi för inga detaljerade personuppgifter utan sparar endast namn, adress,
telefonnummer och email efter ditt samtycke. Vi uppdaterar och gallrar regelbundet samt
tar bort inaktuella personuppgifter. Du kan när som helst be att få uppdatera dina uppgifter
och även få bli ”glömd” hos oss på Direct Selling Sweden.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är relevant för ändamålet om du inte ber
att få bli avregistreras eller om vi får reda på att du avslutat tjänst på aktuellt företag. Vi
gallrar regelbundet våra personuppgifter och tar bort irrelevanta uppgifter efter hand.

Var behandlas dina personuppgifter?

Direct Selling Sweden behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som Direct Selling Sweden
behandlar om dig och få ut en kopia av personuppgifterna. Du har också rätt att begära
rättelse så att felaktiga personuppgifter blir korrigerade. Vi kommer på din begäran inom
rimlig tid att rätta de felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi behandlar.
Du har rätt att begära att Direct Selling Sweden ska radera dina personuppgifter eller
begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter ska du kontakta Krister Fraser via e-post info@
directsellingsweden.se eller telefon 040-294370.

Klagomål på Direct Selling Sweden personuppgiftsbehandling

Vi hoppas självfallet att du inte kommer att behöva känna att du har klagomål på vår
personuppgiftsbehandling. Om du ändå känner att det är något fel eller någon brist i vår
behandling av dina personuppgifter får du gärna höra av dig till oss. Om du känner att du
inte får svar från Direct Selling Sweden eller om du inte vill kontakta oss ska du vända dig till
Datainspektionen med ditt klagomål. På www.datainspektionen.se finns information hur du
kan gå vidare med ditt klagomål.

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig
som behandlas i Direct Selling Sweden. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt med en
egenhändigt undertecknad begäran till personuppgiftsombudet (adress finns ovan).
Om du anser att en uppgift om dig är fel, ofullständig eller missvisande, bör du vända dig till
Kundtjänst (kontaktinformation finns ovan) med en begäran om rättelse eller radering av
personuppgifterna.

