Information om hur Sharedot (Sabina Consulting AB, nedan kallat SC AB)
hanterar dina personuppgifter.
SC AB är en juridisk person och den som i detta hänseende är personuppgiftsansvarig för hanteringen
av upplevelsevärdarnas, dvs dina personuppgifter.
I samband med att du registrerar dig som värd, läser våra generella villkor och hur vi behandlar dina
personuppgifter, och godkänner dessa ingår vi en överenskommelse/ avtal. Vi kan ej fullfölja vårt
uppdrag mot dig om du inte ingår avtal eller godkänner våra villkor.
Om hanteringen av personuppgifter.
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du som användare av våra tjänster rätt att få information
om hur vi hanterar dina personuppgifter, samt övrig information som vi inhämtar av dig när du
använder våra tjänster. Detta avser dels när vi manuellt inhämtar uppgifter om dig för att kunna
kontakta dig som upplevelsevärd, samt när du uppdaterar bilder och information om din upplevelse.
Men även sker en automatisk informationshämtning (ex cookies) om dig när du använder tjänsterna
på vår sajt.
Om du inte samtycker till hur vi använder dina personuppgifter så kan du kontakta oss på
info.sharedot@gmail.com
I detta dokument beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har.
Vi ombesörjer såklart att vårt sätt att hantera dina personuppgifter följer gällande dataskyddsregler.
Vilka uppgifter samlar vi in om dig?
I samband med att du registrerar dig som upplevelsevärd på vår sajt, sharedot.net så börjar vi att
manuellt och även automatiskt hantera och arbeta med information som rör dina personuppgifter.
•

Vi hanterar information som du lägger upp i ditt konto för att marknadsföra din upplevelse.
Som upplevelsevärd delar du med dig av bilder, informationstexter, beskrivningar mm, denna
information samlas in automatiskt men kan komma att hanteras manuellt i
marknadsföringssyfte, samt när vi flyttar över information mellan våra system mm.

•

Vi hanterar information såsom åsikter, kommentarer, bilder, feedback och den typen av
information som är kopplat till forum-funktionen på ditt konto.

•

Vi hanterar dina personuppgifter såsom namn, adress, telefon, personnummer,
kontouppgifter mm för att kunna kontakta dig vid behov, om vi vill skicka dig erbjudanden
eller anpassade direktmeddelanden. Vill du ej få denna typ av direktmeddelanden kan du
meddela oss på info.sharedot@gmail.com. Vi hanterar även dina personuppgifter för att vår
partner Coolcompany AB 556432-8390 skall kunna hantera utbetalningar till dig. Vi delar
aldrig med oss av dina uppgifter till någon annan än inom Sharedots team för hantering,
samt till vår partner Coolcompany som hanterar dina utbetalningar. De innehar även egna
regelverk för hantering av personuppgifter. Läs mer om hur Coolcompany hanterar dina
uppgifter.

•

Sharedots webbhost Wix.com Ltd. använder cookies, dvs lokal lagring av data.
Här kan du läsa om Wix.com Ltd och deras användarvillkor. När du nyttjar Sharedots tjänster
ger du automatiskt samtycke till att Wix.com lagrar data från dig. Det är givetvis möjligt att
rensa cookies under dina inställningar i din dator.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter så länge du är användare av Sharedots tjänster. Det finns vissa
personuppgifter som vi behöver lagra längre för att upprätthålla våra skyldigheter enligt lag från
Sabina Consultings sida.
Hur hämtar vi dina personuppgifter?
Det är alltid du själv som användare som förser oss med information om dina personuppgifter, detta
sker när du registrerar dig, lägger upp bilder och texter om dig och dina upplevelser samt när du
kommunicerar i ditt eller andras forum. Med undantag för datalagring via cookies via vår webbhost
wix.com ltd. Vi inhämtar aldrig uppgifter om dig från annan för dig okänd källa.
Vad händer om du ej ger ditt samtyckte till att vi hanterar dina personuppgifter?
Om du ej ger ditt samtycke till att vi lagrar information om dig som du lägger upp som användare kan
vi ej fullfölja vårt avtal och våra tjänster för Sharedot.
Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte
lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Det innebär dock att vi inte kan erbjuda
Sharedots tjänster längre.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
De uppgifter vi samlar om dig kommer att lämnas till vår partner Coolcompany, samt även kommer
Wix.com ltd. att ta del av dina uppgifter via cookies. Allmänna uppgiftssamlare såsom myndigheter
som skatteverket mm kan förekomma.
Sharedots webbhost Wix.com Ltd. använder cookies, dvs lokal lagring av data.
Här kan du läsa om Wix.com Ltd och deras användarvillkor. När du nyttjar Sharedots tjänster ger du
automatiskt samtycke till att Wix.com lagrar data från dig.
Vår partner Coolcompany kommer ta del av din information eftersom de hanterar dina
utbetalningar. De innehar även egna regelverk för hantering av personuppgifter. Läs mer om hur
Coolcompany hanterar dina uppgifter.
Dina rättigheter som användare.
Dina rättigheter som användare innebär att du alltid kan begära information av oss om hur dina
uppgifter behandlas, samt varför, du har även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller
blockerade. Det gör du genom att kontakta oss på info.sharedot@gmail.com

