
1. Inledning

Personlig integritet är en viktig aspekt för oss och vi är därför måna om hantering och behandling av dina 
personuppgifter för att du ska känna dig trygg.
Den beskriver dina rättigheter samt hur du kan kontakta oss Personuppgiftsansvarig Nuts Fabriken AB 
(Org 559238-6964) för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

2. Vadärenpersonuppgift?

En personuppgift är en upplysning om en identifierad eller identifierbar fysisk person (”den registrerade”) 
och kan alltså vara vilken typ av uppgift som helst. Som exempel kan nämnas namn, e-postadress eller 
mobilnummer om det kan förknippas med en levande person, men även t.ex. ett fotografi med någons 
ansikte på är en personuppgift.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi, för vilka ändamål ?

Vi använder oss av marknadsförings- och annonseringspartners, (tex. Google Analytics) för att kunna visa 
dig mer personanpassat innehåll, eller för att hjälpa oss att förstå din användning av vår sajt och på så sätt 
erbjuda dig en bättre tjänst. Vi kan också komma att dela personuppgifter med vissa partner inom mark-
nadsföring. Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev sparas endast e-postadressen för att vi ska 
kunna skicka ut information, nyheter och kampanjer i marknadsföringsyfte. Dessa uppgifter delas inte 
vidare till någon annan part annan än vår leverantör för utskick och sparas tillsvidare. Du kan när som helst 
be oss att ta bort dig från vår utskickslista och radera dina uppgifter. Vi använder ”Getanewsletter” för 
utskick av nyhetsbrev. Vid konsumentreklamationer efterfrågar vi ditt personnamn, adress och telefon-
nummer. Dels för att validera ärendets äkthet men också för att tillgodose vårt och konsumentens berätti-
gade intresse av att hantera reklamations- och konsumentärenden. Personuppgifterna delas inte vidare 
till tredje part och sparas inte längre än nödvändigt.
Du som är ambassadör för oss har lämnat personuppgifter i form av t.ex. namn, personnummer, adress, 
portkod, e-postadress, telefonnummer, namn på sociala medier, klädstorlek och bilder. Dessa uppgifter 
behandlar vi för att för att kunna fullfölja vårt avtal med dig, t.ex. genom att skicka produkter eller betala 
ersättning och samarbeta kring event och annan marknadsföring. Vi behandlar även offentlig information 
från t.ex. sociala medier, såsom antal följare och aktivitet/inlägg relaterade till de varumärken du är ambas-
sadör för, för att följa upp vårt avtal med dig.

4. Hurlängesparaspersonuppgifterna ?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. I de vanli-
gaste fallen tar vi bort dina personuppgifter efter avslutat ändamål. De enda fall där vi behåller uppgifterna 
längre än vad som är nödvändigt är om vi måste lagra personuppgifterna för våra juridiska, skattemässiga, 
revisionsmässiga och bokföringsmässiga skyldigheter.

5. Vilka rättigheter har du som registrerad ?

Du som registrerad har en rad rättigheter. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar. Du får 
även begära att vi rättar felaktiga uppgifter, raderar ej längre relevanta uppgifter eller att vi överför dina 
uppgifter.
Du kan även be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Notera att detta dock kan medföra 
att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och att radering inte kommer att inne-
fatta bilder och filmer, vilka kommer att behandlas i enlighet med vårt avtal.

6. Kontaktaoss

Tack för att du har läst vår integritetspolicy. Om du har några frågor om denna policy kan du kontakta oss 
genom att fylla i formuläret nedan, skicka ett e-postmeddelande till info@nutsfabriken.com,  eller genom 
att skriva till oss på följande adress:

Nuts Fabriken AB
Åkergränden 5
22660 Lund
Sverige

INTEGRITETSPOLICY



1. Introduction

We are very delighted that you have shown interest in our company. Data protection is of a particularly 
high priority for the management of Nuts Fabriken AB (Company registration number: (Org 559238-6964). 
In this section we explain how we collect and handle your personal data.

2. What is personal data?

Personal data is any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’), i.e. 
any type of data that allows for identifying a person. Examples include names, email addresses or phone 
numbers if they can be associated to a certain living physical person, but also e.g. a photo in which the 
person can be recognised.

3. What personal data do we process and for what purpose ?

We use marketing and advertising partners (e.g., Google Analytics) to show you more personalized con-
tent, or to help us understand your use of our site to offer you a better service. We may also share personal 
information with our marketing and advertising partners in order to send you the right marketing. If you 
choose to subscribe to our newsletter, only the e-mail address will be saved to allow us to send out infor-
mation, news and promotional campaigns. These data will not be shared to any other party other than our 
marketing automation platform/email marketing service. You can at any time ask us to remove you from 
our mailing list and delete your information. In case of consumer complaints, we ask for your name, 
address and phone number. We do this to validate the matter’s authenticity but also to make it a more 
personalized experience for both parts. Personal data will not be shared with third parties and will not be 
saved longer than necessary.
If you are an ambassador for our company, you have provided us with personal data such as contact details 
(e.g. name, social security number, address, phone number, entrance code, email address), name(s) on 
social media, clothing size and photos. We process this data to be able to fulfil our agreement with you, e.g. 
to compensate and/or send products to you, and to cooperate on participation at events and other types 
of marketing. We also process public data from e.g. social media sources, such as number of followers and 
activity/posts related to the trademarks you are an ambassador for, to monitor and follow up on our 
agreement.

4. For how long is the personal data retained ?

We will not save your personal information longer than what is necessary. In most cases, we will remove 
your personal information after your errand. In some cases we need to keep the data longer if we need it 
for legal issues.

5. What are your right as a data subject ?

You have many rights a data subject. For one, you have a right to know what personal data we hold about 
you. You may also request that we rectify inaccurate data on you, that we erase no longer relevant data, 
and that we transfer the data.
Further, you may ask us to restrict our processing of your personal data. Please note that such a request 
may mean that we can no longer fulfil our obligations towards you, and that an erasure will not include 
photos or films, which will be used in accordance with our agreement.

6. Contact us

Thank you for reading our privacy policy. If you have any questions about this policy, please contact us by 
sending an e-mail to info@nutsfabriken.com or write to us:

Nuts Fabriken AB
Åkergränden 5
22660 Lund
Sweden

PRIVACY POLICY


