Personuppgiftspolicy
Alla personuppgifter som Tree of Pets AB samlar in och behandlar hanteras med gällande
Dataskyddsreglering – fram till och med den 24 maj betyder det Personuppgiftslagen (PUL)
och från och med den 25 maj 2018 kommer den nya Dataskyddsförordningen1 (GDPR) att
gälla för behandling av personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig
Tree of Pets AB
Orgnr: 556132-7940
Linjalvägen 3
18766 Täby
info@bonuscard.com
Personuppgifter vi samlar in vid registrering
Obligatoriska uppgifter
- Namn
- E-postadress
- Mobiltelefonnummer
- Ort
Valfria uppgifter
- Personnummer
- Adress
Uppgifter vi samlar in efter registrering
Tree of Pets AB sparar köphistoriken för att kunna tillhandahålla de bonusar och rabatter vi
erbjuder.
- Uppgifter om eventuella bonusar och bonuscheckar, giltighet och inlösenhistorik
- Uppgifter om erbjudanden och rabatter, giltighet och inlösenhistorik
- Uppgifter om du vill ha direktreklam och erbjudanden
- Uppgifter i din kommunikation med oss på Tree of Pets AB
Vissa av dessa uppgifter tillhandahåller du direkt, exempelvis när du skapar ett
användarkonto, genomför köp i butik eller kontaktar oss för support.

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv
95/46/EG.
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Ändamål och laglig grund för behandling av personuppgifter
Tree of Pets AB samlar i egenskap av personuppgiftsansvarig in ovannämnda uppgifter för
att kunna utföra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i bonuscard.com mellan dig
och Tree of Pets AB.
Namn, e-postadress och mobiltelefonnummer samlar vi in för att kunna identifiera dig som
kund och för att kunna kontakta dig med erbjudanden och information. Denna data är
sökbar för anslutna butiker (enligt avsnitt ”Vilka tar del av informationen” nedan) och för
Tree of Pets AB.
Uppgiften om ort samlar vi in för att kunna visa relevanta erbjudanden i närheten av angiven
ort.
Personnummer är frivilligt att uppge. Det används enbart för möjliggöra för butikerna att
scanna körkort eller id-kort för snabb identifiering och registrering av köp. Varken butiker
eller Tree of Pets AB tar del av ditt personnummer då denna data ligger krypterad och
endast kan användas för säker identifiering.
Dina rättigheter
-

-

Du har rätt att när som helst avsluta ditt medlemskap genom att själv inaktivera ditt
konto hos oss. Ditt konto blir inaktivt i 3 månader och sedan raderas dina uppgifter
och köphistorik automatiskt. Du kan som alternativ begära att vi inaktiverar dina
personuppgifter som vi har samlat in om dig, inkluderat ditt konto. Även uppgifter
om eventuella registrerade köp och insamlade bonusar raderas i samband med avslut
av medlemskap och kan inte tillgodoräknas eller ej återfås sedan ett konto raderats.
Du har rätt att begära registerutdrag på de personuppgifter vi behandlar om dig. En
stor del av uppgifterna finns alltid tillgängliga på ditt konto. Du kommer åt dessa
genom att logga in.
Du har rätt att begära en kopia på de personuppgifter som rör dig och som även
tillhandahållits av dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format (så kallad
dataportabilitet).
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga/inaktuella uppgifter samt även rätt att i
vissa fall begära begränsning av behandlingen. Huvuddelen av dina uppgifter har du
möjlighet att själv uppdatera genom att logga in på ditt konto.
Du har rätt att motsätta dig direktreklam. Du kan själv avsäga dig utskick genom att
logga in på ditt konto.
Du har rätt att motsätta dig och få prövat om eventuell behandling som bygger på en
intresseavvägning är riktig.
Om behandling av personuppgifter grundas på ditt samtycke, har du rätt att återkalla
lämnat samtycke.
Du har rätt att i vissa fall få uppgifter raderade.
Du har rätt att framföra klagomål hos dataskyddsmyndighet.

Kontakta oss om du har frågor om behandlingen som nämns ovan på e-postadress
info@bonuscard.com.
Om du anser att vår bearbetning på något sätt sker i strid med gällande lagstiftning vill vi
gärna att du meddelar Tree of Pets AB på adressen ovan och vi vill även informera dig om att
du har rätt att göra en anmälan till Datainspektionen, se www.datainspektionen.se för
information om hur du ska gå tillväga.
Vilka tar del av informationen
Vi delar dina uppgifter med de butiker som är anslutna till www.bonuscard.com för att
kunna erbjuda vår tjänst. Uppgifter som butikerna ser är namn, e-postadress och
köphistorik. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut när så krävs enligt lag eller
tvingande myndighetsbeslut.
Säkerhet för personliga data
Tree of Pets AB värnar om att skydda dina personliga data. Vi använder en rad
säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda personliga data från oönskad
åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personliga data som du anger på
datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. Vid överföring av data
(exempelvis telefonnummer, personnummer och lösenord) via internet, skyddar vi denna
med kryptering.
Var vi sparar och behandlar personliga data
Personuppgifter som samlas in av Tree of Pets AB lagras och behandlas i Sverige.
Lagringsplatsen väljs med avsikt att fungera effektivt och skapa redundans i syfte att skydda
data om strömavbrott eller andra problem skulle inträffa. Vi vidtar åtgärder för att
säkerställa att uppgifter som vi samlar in enligt denna sekretesspolicy behandlas enligt
bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning.
Vårt bevarande av personliga data
Tree of Pets AB bevarar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla den
service och uppfylla våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i bonuscard.com. Har du
som medlem ingen köphistorik inom en 12 månaders period kommer ditt konto automatiskt
att raderas. Detta gör vi för att hålla våra register uppdaterade.

Ändringar och justeringar
Den information som anges ovan kan förändras och justeras på grund av teknisk utveckling,
ändringar i den gällande Dataskyddslagstiftningen eller ändringar i Tree of Pets AB rutiner,
organisation eller affärsstrategi. Vi rekommenderar att du ibland besöker vår webbplats för
att läsa en uppdaterad version av informationen. Om vi genomför några omfattande
ändringar i hur vi behandlar dina personuppgifter kommer vi dock att först förse dig med
information och ge dig möjlighet att ta ställning till dessa nya villkor och därefter agera efter
egen vilja. Du kan alltid administrera ditt medlemskap på www.bonuscard.com

Övrigt
Om du vill läsa mer om EU-kommissionens beslut angående skydd av personuppgifter i de
länder där Tree of Pets AB behandlar personuppgifter går du till:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/forordning
stexten/

