
INTEGRITETSPOLICY GLEN WOOD WHISKYKLUBB  

Vår webbplats och verksamhetsstöd ägs och administreras av Glen Wood Whiskyklubb. 
Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter som lagrats i vårt 
verksamhetsstöd. 
Denna sida beskriver först hur vi hanterar personlig information på webbplatsen, 
därefter hur vi hanterar personlig information för våra medlemmar och intressenter.  
  
Så här hanterar vi personlig information på webbplatsen 
  
Vid besök enbart på den publika webbplatsen 

När du enbart besöker den publika webbplatsen lagrar vi inte in någon personligt 
identifierbar information om dig. Vi kan använda Google Analytics för statistik- och 
utvecklingsändamål, men vi samlar inte in någon personlig information eller lagrar din 
IP-adress lokalt. Det innebär att vi inte kan spåra enskilda användare så länge du inte 
själv lämnar informationen genom att fylla i och skicka in ett formulär, till exempel för 
att kontakta oss eller anmäla dig som gäst vid ett av våra evenemang. 
  
  
Så här hanterar vi personlig information för våra medlemmar och 
intressenter 

  
Om du är medlem i klubben 

Om du är medlem i klubben kommer de personuppgifter som behövs för att hantera ditt 
medlemskap att lagras i klubbens verksamhetsstöd. Du har full insyn i denna lagring och 
kan begära ändring eller komplettering av dina uppgifter. Du kan dock inte radera de 
uppgifter som krävs utan att samtidigt avsluta ditt medlemskap. 
  
Behandling av personuppgifter 

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med reglerna i GDPR. 

 Är du medlem i klubben så lagras dina personuppgifter och andra data för ditt 
medlemskap enligt de regler som gäller för att vi ska kunna behandla och utföra 
de uppdrag som ditt medlemskap innebär (GDPR artikel 6.1.b). 

 Är du inte medlem i klubben och anmäler dig till ett evenemang så lagras dina 
lämnade uppgifter enligt de regler som gäller för att vi ska kunna utföra det du har 
uppdragit åt oss genom din anmälan (GDPR 6.1.b). 

 Är du intressent och därför har lagts in som mottagare av information lagras dina 
lämnade uppgifter enligt reglerna om samtycke (GDPR 6.1.a). 

Behandlingen av personuppgifterna sker i vårt verksamhetsstöd och lagras inom EU. 
  
  



Hur använder vi den personliga informationen? 

Vi använder dina personuppgifter huvudsakligen för att administrera klubben och 
medlemskapet samt för att skicka ut information rörande Glen Wood Whiskyklubbs 
verksamhet till medlemmar och övriga personer i databasen. 
  
Vi delar även utvalda delar av dina personuppgifter med leverantörer, konsulter och 
andra tjänsteleverantörer som behöver tillgång till dessa för att utföra uppdrag på våra 
vägnar, till exempel att skicka ut inbjudningar till event och beställning av andelar i 
Whiskytunnor. 
  
Hur kan du radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter? 

Du som är medlem i klubben kan inte radera dina personuppgifter utan att samtidigt 
avsluta ditt medlemskap. 
  
Du som inte är medlem kan när som helst få information om, uppdatera och radera dina 
personuppgifter permanent genom att skicka ett meddelande till 
mailto:singelmalt@glenwoodwhisky.se  
 

Om du tycker vi gör något fel 

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter felaktigt så är du välkommen att 

framföra detta genom att skicka ett meddelande till 

mailto:singelmalt@glenwoodwhisky.se 

Det är även din rättighet att kontakta den ansvariga myndigheten för behandling av 
personuppgifter i Sverige, Integritetsskyddsmyndigheten, om du har klagomål på hur vi 
behandlar dina personuppgifter.  

 

Styrelsen 

Glen Wood Whiskyklubb 
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