
 

Integritets- och säkerhetspolicy 

Behandling av personuppgifter 

Uppgifter som lämnas till Carlssons handelsträdgård i Ed AB vid kontakt med oss lagras bara så länge 

som kommunikationen fortgår, men vid beställningar lagras uppgifter av tredjepart för att vi ska 

kunna utföra den beställda tjänsten samt för fakturerings- och bokföringsändamål, vi har även en 

kundklubb som lagrar personuppgifter. 

Vid beställningar lagras personuppgifter (namn, telefonnummer, postadress, e-postadress, 

personnummer) även tidpunkt lagras av tredjepart som utför dessa tjänster åt oss 

Tredjepart som lagrar personuppgifter åt oss: 

• Blomsterförmedling:    LB E-handel AB info@floristerisverige.se  ,  08-54544510 

• Blomsterförmedling:    Florify  marknad@florify.nu  

• Kassaleverantör:   Easypos  kundtjanst@easypos.se    ,  08-7301414 

• Fakturering:   Aspia AB  personuppgiftsombudet@aspia.se    ,  010-2103310 

• Kundklubb (Klubb Dals-Ed):    FILLit   goran.tamm@fillit.se   ,  0708-204245  

Genom att göra en beställning av en tjänst och genom registrering av kunduppgifter i samband 

därmed, samtycker beställaren att tredjepart till Carlssons handelsträdgård i Ed AB behandlar 

uppgifterna för det ändamål som anges ovan. 

Carlssons handelsträdgård i Ed AB och tredjepart har en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda 

personliga uppgifter. Vi använder oss av krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som 

överförs över internet och en säker hemsida. Endast medarbetare som ska utföra ett specifikt jobb 

som t.ex. fakturering får tillgång till personlig information. 

Utlämnande till tredje part 

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till 

utomstående parter. Som utomstående part räknas inte betrodd tredjepart enligt ovan. 

Radera personinformation 

Användaren har när som helst rätt att raderas ur systemen. Kontakta då oss eller någon av vår 

tredjepart för hjälp i dessa frågor. Observera dock att rätten att glömmas bort inte gäller i vissa 

specifika fall, t.ex. att uppfylla köpeavtal, bokföringslag etc. då skall den data som behövs för detta 

inte raderas. 

Ansvarig på Carlssons handelsträdgård i Ed AB (556547-2700) 

Magnus Carlsson , 0708-547374 , info@carlssonsblommor.se  
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