
GDPR & 
HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

STRUKTUREN PÅ WEB-PLATSEN

Vi lämnar aldrig ut några uppgifter så att de kan spåras till någon person.
Under varje fält finns:
• En noggrann beskrivning över hur dina uppgiften hanteras.
• En Instruktion om hur uppgifterna ska fyllas i.

VÄNLIGEN - LÄS INSTRUKTIONERNA NOGA!

BILD 1

SOM FRAMGÅR AV BILDEN STYRS ALL IFRÅN DITT ANVÄNDARKONTO

Användarkontot är det konto som du loggar in på, varifrån du kan ändra och
hantera dina personliga uppgifter. Ordningen i ansökan börjar med “Personliga
Uppgifter” och sen uppgifter till “Användarkontot”. 

Direkt när du sparar ansökan så tilldelas ditt Användarkonto 
behörigheten: BoMedlem.
Du kan logga in direkt och ta del av de nya sidor som bara visas för 
BoMedlemmar och vid behov ändra bland dina lämnade uppgifter.
Du kan när som helst avsluta ditt konto och då kastas alla personuppgifter.



INSTRUKTIONER
VAR NOGA MED ATT SÄRA PÅ GATA OCH GATNUMMER!
Våra Företagsmedlemmar är behöriga att ta del av GATA & POSTNUMMER 
men aldrig uppgifter på gatnummer eller några namnuppgifter. 
Därför har vi särat på upp gifterna, så att de aldrig ska kunna härledas till 
någon bestämd person.

Du måste vara minst 13 år för att träffa avtal på Internet, i Sverige
Läs igenom det enkla avtalet innan du aktivt kvitterar att du gjort och godkänt det!
- se bild 3
Avtalet hittar du även utskrivet på nästa PDF-sida, så att 
du kan spara eller skriva ut det.

BILD 2

BILD 3



Avtalsvillkor

Älvsjöföretagarnas BoMedlems- och 
användaravtal & gällande kontovillkor

Som Bo-Medlem kan jag få del av erbjudanden från medlemsföretagen.

1. Jag är införstådd med att det alltid är avsändande företag som 
ensamt ansvarar för budskapen. 

2. Jag kan aldrig hålla Älvsjöföretagarna Företagsförening ansvarig 
över ett medlemsföretag, eller dess agerande.

3. Jag ansvarar själv för mina kontouppgifter, som måste vara korrekta för
att jag får använda BoMedlemskapskontot.

4. Uppgifter om mitt Användarkonto ska förvaras så att jag inte låter andra 
använda mitt BoMedlemsskap-konto.

5. Jag är medveten om att dessa avtalsvillkor när som helst kan ändras av 
Älvsjöföretagarna.se, samt att jag då på nytt ska kvittera avtalsvillkoren som 
villkor för att fortsätta använda mitt användarkonto.

6. Jag är införstådd i att jag genom att öppna ett BoMedlemskaps-konto
aktivt godkänner att erhålla e-post från Älvsjöföretagarna. 
Om jag inte vill får e-post så måste avsluta mitt BoMedlemskapskonto. 

7. Jag lovar och ansvarar för att hålla mina uppgifter aktuella på denna
webplats

Den tecknande kontoinnehavaren benämns med “Jag” i detta avtal.


