
INTEGRITETSPOLICY 

Allmänt 

Villa Anna AB, org. nr 556771-5981 personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter i 
samband med tillhandahållandet av bokning eller intresseavvägning för vårt kundregister där det 
sker utskick om erbjudanden och information. Vi lägger stor vikt vid skyddet av personuppgifter. 
Personuppgifter innefattar all information som rör en identifierad eller identifierbar individ. 

Personuppgiftsansvariga samlar in personuppgifter från dig som kund/besökare på Villa Anna 
samt från webbplatsen. Den Personuppgiftsansvariga kommer att behandla dina uppgifter genom 
att informera dig om specifika nyheter, information, erbjudanden och evenemang eller för att 
hantera bokningar och nyttjanden av tjänster. Den Personuppgiftsansvariga har ingått flera 
personuppgiftsbiträdesavtal och serviceavtal med tjänsteleverantörer.  

Syftet med denna Integritetspolicy är att informera dig om: 
(i)hur Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter som du skickar till Oss eller som röjs eller 
samlas in genom din åtkomst till eller användning av våra Tjänster och inom ramen för dessa 
Tjänster, och (ii)dina rättigheter, hur du kan utöva dem och vad Vi har gjort för att hjälpa dig att 
utöva dina rättigheter. 

Vi uppmanar dig att läsa denna Integritetspolicy noggrant. Genom att använda Tjänsterna och 
tillhandahålla Oss dina personuppgifter bekräftar du att du har informerats om vår användning av 
dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i denna Integritetspolicy. Om du inte önskar 
att dina personuppgifter ska användas av Oss i enlighet med vad som anges i denna 
Integritetspolicy, var vänlig tillhandahåll Oss inte dina personuppgifter. Observera att du i sådant 
fall inte har tillgång till och/eller användning av våra tjänster eller erbjudanden.  

Tjänsterna är riktade till användare som är arton (18) år eller äldre. 

Personuppgiftsansvarig 
Den Personuppgiftsansvariga behandlar dina personuppgifter i kundregistret eller i 
bokningssystemen.  

Syftet med behandlingen 

Hur Vi samlar in personuppgifter 
Vi samlar in dina personuppgifter på flera olika sätt dels genom registrering till nyhetsbrev och 
dels genom visat intresse för våra tjänster.  

Registreringsinformation som du tillhandahåller Oss. Personuppgifter kan registreras i 
samband med anmälan om att få ta del av vårt nyhetsbrev.  

Registreringsinformation som du tillåter tredje man att överföra till Oss. Vissa av våra 
Tjänster kräver att du registrerar dina personuppgifter via en tredje man, i synnerhet avseende 
våra externa bokningskanaler eller webbaserade tjänster. Om du väljer att skapa ett konto via en 
tredje man inom ramen för våra Tjänster, skickar den tredje mannen Oss de personuppgifter som 
tillhandahållits under registreringsprocessen (inklusive förnamn, efternamn och e-postadress). I 
dessa fall kan även en integritetspolicy hos tredje man, som tillåter tredje man att överföra dina 
personuppgifter till Oss, också bli tillämplig på dig. 

Registreringsinformation som du tillåter sociala nätverk att överföra till Oss. Om du väljer 
att skapa ett konto genom att använda ditt sociala nätverkskonto (dvs. Facebook eller Google +), 
kan dessa personuppgifter från dessa sociala nätverk, med ditt föregående samtycke, kunna 
komma att skicka dina personuppgifter till Oss (inklusive t.ex. förnamn, efternamn, 
användarnamn, profilbild, e-postadress, kön, födelsedatum, utbildning, skola, jobbtitel), din 



adressinformation (land, ort, adress, postnummer, telefon), dina "gillar" (t.ex. sidor, favoritfilmer, 
favorit Musik, favorit TV-program), inlägg, vänlista och annan information som du har offentligt. 

Vid användning av hemsidan kan cookies komma att behandla dina personuppgifter. 

Hur Vi använder dina personuppgifter 

Allmän användning 

Vi använder dina personuppgifter till att: 
•hantera och tillhandahålla Tjänsterna till dig  
• vi använder endast dina personuppgifter i syfte att skicka (i) information och erbjudanden 
relaterade till vår verksamhet.  

 

Datasäkerhet 

Att skydda din integritet och dina personuppgifter är vår prioritet.  

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder, speciellt tekniska och organisatoriska åtgärder, för att skydda 
dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, förstörelse, missbruk, skada och obehörig eller 
olaglig åtkomst. Observera dock att ingen informationsöverföring via Internet eller genom 
lagringsteknik garanterat kan vara 100 % säker. 

De personuppgiftsansvariga har ingått biträdesavtal som särskilt säkerställer lämpliga 
säkerhetsåtgärder.  

Skulle vi få ett dataintrång så informerar vi dataskyddsinspektionen 

(Integritetsskyddsmyndigheten) omgående om detta. Har det förekommit ett dataintrång som 

omfattar en individs personuppgifter, informera vi inom skälig tid efter det att 

personuppgiftsbrottet blev känt.  

 

Radering av dina personuppgifter 

Du kan be Oss att radera dina personuppgifter när som helst. Om du kontaktar Oss med en 
sådan begäran tar Vi bort alla dina personuppgifter Vi behandlar utan onödigt dröjsmål, förutsatt 
att dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för tillhandahållandet av Tjänsterna. Vi 
kommer också att ta bort (och se till att de biträden som å våra vägnar behandlar 
personuppgifter) raderar alla dina personuppgifter om du tar tillbaka ditt samtycke eller om det 
skulle krävas av lag. 

5. Kontaktinformation Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Hotel 

Villa Anna AB. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att 

kontakta oss på mailadress josefine.milton@villaanna.se alternativt info@villaanna.se  
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