GDPR – vad rör det mig?
Från den 25 maj gäller nya regler för lagring av personuppgifter

Vi på Zenit Läromedel och Zenit Elementary är mån om din personliga integritet och det är viktigt för
oss att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.
I vår integritetspolicy på hemsidan kan du läsa
allt om hur vi sparar och använder din personliga
information i samband med att du registrerar dig
som kund, köper våra produkter och tjänster eller
vid andra kontakter med oss.
NÄR DU REGISTRERAR DIG som kund hos Zenit ab
Läromedel blir du ombedd att fylla i ett registreringsformulär med viss personlig information, som t ex
namn, adress, e-postadress och annan information som
t.ex. ålder.
Din e-postadress används för att skicka information
direkt härrörande till beställningar som läggs hos oss.
T.ex. skickar vi orderbekräftelse och kvitto/faktura via
e-post.
Vi använder också din e-postadress för att kontakta
dig om oss och våra tjänster och produkter och för att
ge dig information om andra produkter/tjänster som vi
tror kan intressera dig.
Du tillfrågas alltid att bekräfta om du vill mottaga
utskick från Zenit ab Läromedel och kan lätt välja bort
detta vid registrering.
Din ålder efterfrågas för att vi skall försäkra oss om att
du fyllt 18 år. Väljer du att betala mot faktura kommer
vi att begära komplett personnummer för att vi skall
kunna göra en kreditupplysning.
Övriga uppgifter använder vi för att uppfylla våra
leveransåtaganden i samband med din order.
DINA UPPGIFTER KOMMER att sparas så länge du är
kund hos oss eller 1 år efter din senaste kundkontakt
med oss. De personuppgifter vi behandlar om dig
delas inte med någon. Vi kan dock komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är
skyldiga att göra så enligt lag.
Tänk på att trots alla försiktinghetsåtgärder för att
skydda din personliga information vid internetöverföring är du aldrig 100% säker. All din data lagras dock
i säkra, åtkomstbegränsade områden hos Zenit ab
Läromedel.

GENOM ATT HANDLA FRÅN Zenit ab Läromedel
accepterar du vår e-post och integritetspolicy
samt att vi samlar in nämnda information.
Något annat behöver du inte göra.

Personuppgiftsansvarig på Zenit ab Läromedel är:
Anna Hess 0523-37900, anna.hess@zenitlaromedel.se
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information
om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse,
överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina
uppgifter.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du
rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontakta oss på Zenit för mer information
www.zenitlaromedel.se

zenit@zenitlaromedel.se 0523-379 00

