
INTEGRITETSPOLICY
Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) beskriver hur Gästgivaregården Borgafjäll AB 
(org.nr 556659-7109) behandlar dina Personuppgifter inom ramen för vår verksamhet. 
Med "Personuppgifter" avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en 
levande fysisk person. Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och 
för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter.

Vi behandlar dina Personuppgifter när du använder våra tjänster på det vis som framgår 
nedan. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till 
att skydda dig som individ.  Denna Integritetspolicy anger grunden för hur vi behandlar de 
Personuppgifter du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig när du använder 
Tjänsterna ex. vid behandling av Personuppgifter vi utför, t.ex. vid stugbokningar eller 
rekrytering.

Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten. Vi 
behandlar Personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och 
underhålla Tjänsterna, hantera dina bokningar, optimera din upplevelse av Tjänsterna och 
för att kommunicera med dig.

Om du tillhandahåller oss Personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att vi får 
behandla Personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH 
VARFÖR?

Hantera bokning
Om du bokar ett mötesrum eller stuga hos oss behandlar vi dina Personuppgifter i syfte att 
tillhandahålla, hantera, administrera, följa upp och ta betalt för din bokning. Detta omfattar 
även vår behandling i syfte att påminna eller informera dig om din bokning i anslutning till 
din vistelse.

Lagringsperiod: 120 dagar efter avslutad vistelse. 

Behandling baserad på ditt samtycke
Om du gett oss ditt samtycke kommer vi att behandla dina Personuppgifter i syfte att 
sända dig erbjudanden om våra Tjänster. Om du motsäger dig fortsatt behandling kommer 
dina Personuppgifter att raderas eller anonymiseras (om inte sådana Personuppgifter 
behandlas för andra ändamål) och du kommer inte längre att få direktmarknadsföring från 
oss.

Lagringsperiod: Tills du återkallar ditt samtycke till behandlingen.



Rekrytering
Om du skickar in en arbetsansökan (spontanansökan eller för en specifik position) via vår 
hemsida eller våra andra kommunikationskanaler, behandlar vi dina Personuppgifter i syfte 
att utvärdera din ansökan och rekrytera personal till vår verksamhet. Detta omfattar även, 
om tillämpligt, referens- och bakgrundskontroller inom ramen för vår rekryteringsprocess.

Om du erbjuds och accepterar anställning kommer en del av de Personuppgifter som vi 
samlat in om dig under rekryteringsprocessen bli en del av ditt anställningskontrakt. 

Lagringsperiod: Din ansökan sparas alltid under hela rekryteringsprocessen. Om du inte 
erbjuds ett jobb hos oss kan vi spara den information som vi samlat in i 
rekryteringsprocessen i upp till 24 månader efter att rekryteringsprocessen avslutats. 
Spontanansökningar sparas i upp till 12 månader från det att du skickar din ansökan till 
oss, såvida en rekryteringsprocess inte har initieras. 

HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER?
Dina Personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen 
med vår behandling. Därefter kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina 
Personuppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. Under vardera behandling 
som angivits ovan finns en definierad lagringsperiod.

HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att 
skydda dina Personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller 
obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till 
den fortlöpande tekniska utvecklingen för att på så sätt upprätthålla en 
hög säkerhetsnivå.



DINA RÄTTIGHETER
Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av 
dina Personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på 
post@borgagarden.se.

1 Tillgång till dina Personuppgifter
Du har rätt att kostnadsfritt begära att få en bekräftelse från oss att vi behandlar 
dina Personuppgifter, samt begära tillgång till de Personuppgifter som vi behandlar 
om dig, tillsammans med information om behandlingen och dina rättigheter i 
samband därmed, ett s.k. registerutdrag.

2 Begära rättelse
Du har, om du anser att en Personuppgift som vi behandlar om dig är felaktig eller 
ofullständig, rätt att begära rättelse av Personuppgiften. För att vi ska ändra 
uppgifter om dig behöver du kontakta oss. Vi ansvarar inte för problem som uppstår 
till följd av att dina Personuppgifter är felaktiga om du underlåtit att informera oss 
därom.

3 Återkalla samtycke med framtida verkan
I den utsträckning vi behandlar dina Personuppgifter med stöd av ditt samtycke har 
du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen. Återkallandet 
gäller inte retroaktivt.

4 Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål
Som nämnt ovan, har du rätt att motsätta dig behandling för 
direktmarknadsföringsändamål. 

5 Motsätta dig viss behandling
Du har rätt att motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse 
om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla 
dina Personuppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har 
berättigade skäl för detta som överväger ditt integritetsintresse.

6 Radering
Du har rätt att begära att få dina Personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte 
Personuppgifter som vi behandlar enligt lag eller avtal med dig.

7 Begränsning av behandling
Du har rätt att begära att behandlingen av dina Personuppgifter begränsas. Notera 
dock att detta kan medföra att vi i vissa fall inte kan tillhandahålla dig alla våra 
Tjänster.

8 Lämna klagomål till en tillsynsmyndighet
Om du inte är nöjd med vår behandling eller av andra skäl anser att vi behandlat 
dina Personuppgifter på ett felaktigt sätt, har du rätt att lämna klagomål till 
tillsynsmyndigheten för dataskydd.
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VEM KONTAKTAR DU VID FRÅGOR?
Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål om vår behandling av dina 
Personuppgifter eller vår efterlevnad av Integritetsvillkoren och tillämplig dataskyddslag, är 
du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

Borgagården:

Gästgivaregården Borgafjäll AB

Borgavägen 23, 917 04 Borgafjäll.

0942-42022

post@borgagarden.se
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