Stockholm 31 oktober 2018

Integritetspolicy
Inom förlagen Southside Stories och Lavender Lit behandlar vi vissa personuppgifter.
Southside Stories/Lavender Lit är personuppgiftsansvarig. Som personuppgiftsansvarig
ansvarar vi för behandlingen av dina uppgifter, hur och för vilka ändamål behandlingen görs.
Du hittar våra kontaktuppgifter längre ner i det här dokumentet.
Vilka uppgifter sparar vi?
Vi sparar dina kontaktuppgifter i form av namn, befattning, mejladress och i vissa fall
postadress.
Hur samlar vi in uppgifterna?
Vi samlar in uppgifterna vid kontakt med uppgiftsinnehavarna, till exempel vid förfrågan om
recensionsexemplar eller vid intresseanmälan för någon av våra produkter eller för utskick
av information om aktuella titlar.
Hur använder vi uppgifterna?
Vi använder uppgifterna för att kommunicera nyheter som rör förlaget, information om våra
titlar och eventuella erbjudanden. Vi kan också använda dem för att tillhandahålla
efterfrågat material, till exempel recensionsexemplar och kataloger. Detta gör vi endast
efter ditt samtycke, och du kan när som helst be oss att inte kontakta dig längre, genom att
höra av dig till oss via kontaktuppgifterna längst ner i dokumentet.
Hur länge sparar vi uppgifterna?
Som huvudregel sparar vi dina personuppgifter för ändamålen som vi angett ovan så
länge som du är kund hos oss och/eller intressent av oss och inte själv ber om att bli
borttagen ur våra register. Har vi inte haft någon överenskommen kontakt under en period
på två år, raderar vi dock dina uppgifter.
Vem delar vi med oss av uppgifterna till?
Ibland kan det vara nödvändigt för oss att anlita underleverantörer, till exempel vid utskick
av recensionsexemplar. Southside Stories/Lavender Lit är fortsatt ansvarig för den
behandling av dina uppgifter som underleverantören utför på vårt uppdrag, och
underleverantören får inte använda uppgifterna för andra ändamål än de som vi anger.
Underleverantören sparar endast uppgifterna så länge som det är nödvändigt för att de ska
kunna utföra sitt uppdrag, det vill säga tills recensionsexemplaret är ivägskickat.
Rätt till registerutdrag och återkallande av samtycke
Du kan när som helst kontakta oss för att få veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar,
samt återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Kontakta oss med
informationen nedan.
Kontaktuppgifter
Southside Stories
Gotlandsgatan 71
116 38 Stockholm
info@southsidestories.se

Lavender Lit
Gotlandsgatan 71
116 38 Stockholm
info@lavenderlit.com

