
SAMTYCKE TILL HANTERING AV PERSONUPPGIFTER 
 
 

För oss på Adria AB är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina 

personuppgifter. Vi respekterar din personliga integritet och kommer endast att använda dina 

personuppgifter för att kunna hantera ditt konto och för att kunna kontakta dig med information 

om andra produkter från Adria, om service, om erbjudanden och om tävlingar som vi anordnar. 

Vi vill också kunna vidarebefordra dina uppgifter till tillverkaren av ditt fritidsfordon, ADRIA 

MOBIL, Straška cesta 50, Novo mesto, Slovenien, så att dessa kan kontakta dig med 

information om andra produkter från Adria, om service, om erbjudanden och om tävlingar som 

de anordnar.  

Om du ger ditt samtycke till att vi vidarebefordrar dina personuppgifter för dessa ändamål, ber 

vi dig fylla i nedanstående formulär och ange på vilket sätt du vill bli kontaktad. 

Om du lämnar denna information kommer uppgifterna att användas för att informera om 

föråner, aktiviteter, service och annat som företaget har att erbjuda – dock ej via SMS. 

 
Vänligen ange nedan för vilka syften du ger ditt samtycke, och på vilket sätt du vill bli kontaktad. 
 
PERSONLIGA ERBJUDANDEN  Jag godkänner att ovan angivna uppgifter, samt de uppgifter 

jag lämnat i köpehandlingarna får användas för att skapa personliga erbjudanden. För detta 

ändamål kan dessa data, liksom information om besökta hemsidor inom Adria-organisationen 

(under förutsättning att samtycke till detta givits i samband med besöket på hemsidan) komma 

att bearbetas. För att kunna skapa dessa personliga erbjudanden kommer data att lagras från 

det att de samlats in och så länge som lagen medgiver. Databearbetningen kommer att 

omedelbart avbrytas om detta samtycke tas tillbaka. 

MARKNADSUNDERSÖKNINGAR   (t.ex. kundnöjdhetsundersökningar) Jag godkänner att 

ovan angivna uppgifter, samt information om mina inköpsvanor, får användas för att 

genomföra marknadsundersökningar. Data får bearbetas till dess att detta samtycke tas 

tillbaka. Undersökningarna kommer att ske via nedanstående kommunikationskanal(er). 

 
  



 
Vi garanterar att de personuppgifter du lämnat, enbart kommer att användas för de syften för 
vilka du givit ditt samtycke. Att lämna sina personuppgifter är frivilligt, och samtycket kan tas 
tillbaka på samma sätt som det lämnades. Om du ej lämnar några personuppgifter, eller om 
du tar tillbaka ditt samtycke, kommer företaget ej att kunna vidtaga de åtgärder för vilka 
uppgifterna begärdes. Du har alltid rätt att ta del av de personuppgifter företaget lagrat om dig, 
du har alltid rätt att korrigera felaktiga uppgifter, du har alltid rätt att begära att dina uppgifter 
raderas, du har alltid rätt att invända mot uppgifterna och du har alltid rätt att neka 
vidarebefordring av dina uppgifter. För att genomföra detta, ber vi dig kontakta den 
dataskyddsansvarige på info@adria.se.  
 
Om du anser att hanterandet av personuppgifter sker i strid med dataskyddsförordningen 
(GDPR) har du rätt att lämna ett klagomål till ansvarige. 
 
Personuppgifterna kommer att lagras till dess att du tar tillbaka ditt samtycke, eller så länge 
som behövs för att vidtaga de åtgärder för vilka uppgifterna begärdes. Därefter kommer 
uppgifterna att raderas eller anonymiseras. 
  
Vi, Adria AB och ADRIA MOBIL, Straška cesta 50, Novo mesto, Slovenien,  påtager oss 
ansvaret att skydda dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen och 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. 
 
 
 
 
Datum: 28.9.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ÅTERTAGANDE AV SAMTYCKE 
 

 
Fullständigt namn ________________________________________________, adress  
 
__________________________________________________________________________
_______________ 
 
Datum _________________. Jag återtager härmed mitt samtycke till hantering av mina 
personuppgifter för de ändamål som anges nedan: 
 
 
1. PERSONLIGA ERBJUDANDEN   JAG ÅTERTAGER MITT SAMTYCKE  
2. MARKNADSUNDERSÖKNINGAR                     JAG ÅTERTAGER MITT SAMTYCKE  
 
 
Underskrift:    

 

 


