
• För att registrera dig till vårt nyhetsbrev måste du vara 25 år 

 

Skydd av personuppgifter genom GDPR 

Goda Italien värnar om din personliga integritet och strävar att alltid skydda dina personuppgifter på 

bästa sätt. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar ifrån dig personuppgifter till oss för 

att du sen ska kunna ta del av information från oss som du är intresserad av. 

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i EU:s medlemsländer från och med 25 maj 2018. Den 

innebär förändringar för de företag och myndigheter som behandlar personuppgifter och stärkta 

rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. 

Goda Italien behandlar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. 

  

Vad är en personuppgift? 

All data som direkt eller indirekt kan knytas till en identifierad eller identifierbar fysisk person – 

exempelvis namn, telefonnummer, e-post, identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, online-

identifikatorer och IP-adresser – utgör personuppgifter. 

  

Personuppgifter som vi behandlar 

De personuppgifter vi behandlar är framför allt namn, postnummer och e-postadress. Om du bett oss 

att även skicka information till dig via sms så finns även ditt mobilnummer registrerat, annars inte. Då 

vi annonserar har vi även information som du givit oss, när du anmälde dig till oss för att få 

information från oss, om att du är ”över 25 år”. Vi registrerar ingen känslig information om dig. 

  

Dina rättigheter  

Du har rätt till dina egna personuppgifter! Du kan när som helst kontakta oss för att få information 

om vilka uppgifter vi har om dig, och vill du inte ha mer information från oss kontaktar du oss på 

info@godaitalien.se. Vi hanterar din förfrågan snarat möjligt på kontorstid. 

Har du bett om att bli bortplockad så sker raderingen omgående och därefter lagras ingen 

information om dig hos oss. 

Är någon personuppgift om dig felaktig så rättar vi den på samma sätt så fort som möjligt. Kontakta 

oss på samma e-postadress så får du hjälp. 

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och 

om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att 

personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. 

Om du har några klagomål på hur dina personuppgifter behandlas av oss har du rätt att ge in dessa 

till Datainspektionen. 

  

 



Vår webbplats 

På vår hemsida www.godaitalien.se går det att anmäla sig till att bli prenumerant på vårt nyhetsbrev 

och för att emotta vårt digitala nyhetsbrev med bland annat vininformation. 

Vid registrering på hemsidan går ett meddelande till vår marknadsavdelning som sköter 

registreringen av personuppgifter i vår databas.  

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana 

webbsidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter. 

 

Syfte med insamling av personuppgifter 

Syftet med att samla in personuppgifter är för att skicka information om våra produkter och 

erbjudanden via kanaler som vårt digitala nyhetsbrev som inkluderar mat och vintips. 

 

Lagring av personuppgifter 

Vi lagrar ej personuppgifter längre än nödvändigt för att göra det vi avtalat att göra, dvs skicka 

information om våra produkter och erbjudanden via kanaler som Vinlistan vår tidning, vårt digitala 

nyhetsbrev som inkluderar inbjudningar och vintips. 

 

Ansvarig för personuppgifter 

Ansvarig för personuppgifter är vi på Goda Italien: 

www.godaitalien.se  | e-post: info@godaitalien.se 

 

 

 

 


