
INTEGRITETSPOLICY 

 

CITYKOMPANIET, ORG. NR 556687-7329 

Citykompaniet värnar om din integritet och vi vill att du känner dig trygg när du 

lämnar dina uppgifter till oss. För oss på Citykompaniet är det viktigt att vara 

öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett 

sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dem. 

Denna integritetspolicy förklarar hur vi använder personuppgifter som vi samlar 

in om dig när du använder vår webbsida, deltar i ev. tävling och när du besöker 

vårt köpcenter. 

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN OM DIG?  

Vi samlar tillfälligt in information när du frivilligt deltar i kundundersökningar, 

lämnar feedback, deltar i tävlingar, event och liknande. Dessa uppgifter raderas 

direkt en vinnare är korad i exempelvis en tävling. 

Vi samlar in uppgifter på företag/förening som hyr eventplats på Citykompaniet. 

Den informationen raderas från år till år och lämnas inte ut till tredje part.  

 

Bild- och videoupptagning kan komma att samlas in genom kameraövervakning i 

brottsförebyggande syfte, i den utsträckning vi har tillstånd för sådan 

kameraövervakning. Personuppgifterna behandlas i detta fall med stöd av vårt 

berättigade intresse att upprätthålla säkerheten i vårt köpcenter.  

HUR KOMMER VI ANVÄNDA INFORMATIONEN OM DIG? 

Informationen som du frivilligt lämnar vid tävling, event osv används endast i 

syfte att kontakt ev. vinnare eller eventdeltagare. Då eventet är slutfört sparas 

ingen information.  

Information gällande hyra av eventplats samlas in för att kunna skicka faktura 

och för att veta vilket företag/organisation som finns i gallerian. Uppgifter som 

finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju 

år inklusive innevarande år. Den informationen delas inte till tredje part. 

Bild- och videoupptagning kan komma att hanteras av vaktbolag och/eller 

polismyndighet i utredande syfte vid eventuellt brott. Vid skattepliktiga vinster 

kan dina uppgifter delas med Skatteverket. Din information kommer inte att 

hanteras utanför Europeiska Unionen. 



COOKIES 

Cookies är små textfiler som placeras i din dator eller mobiltelefon när du 

besöker en webbplats, det studerar trafikmönstret och används för att anpassa 

din upplevelse.  

 

Citykompaniet använder så kallade cookies och andra liknande tekniker för att se 

hur våra digitala tjänster används och för att anpassa användarupplevelsen. 

Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som du 

använder vid besöket på webbsidan. Våra användare av Citykompaniet 

webbplats måste, enligt gällande lagstiftning, samtycka till användning av 

cookies.   

 

Du kan neka användningen av cookies genom att justera eller välja vissa 

inställningar i din webbläsare, läs mer om detta på www.youronlinechoices.com. 

Tänk dock på att användarupplevelsen kan försämras och att dina personliga 

inställningar kan gå förlorade. 

ANDRA WEBBSIDOR 

Våra webbsidor kan innehålla externa länkar till andra webbsidor. Denna 

integritetspolicy gäller endast för vår webbsida. När du klickar på sådan extern 

länk gäller respektive webbsidas integritetspolicy.  

FÖRÄNDRINGAR AV VÅR INTEGRITETSPOLICY 

Vi uppdaterar vår integritetspolicy regelbundet. Denna integritetspolicy 

uppdaterades den 11 januari 2019.  

KONTAKTUPPGIFTER 

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter vänligen 

kontakta oss via email: info@nordvestor.se 

 

http://www.youronlinechoices.com/

