
Privacy policy 
 

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddslagen General Data Protection Regulation i kraft (även känt som 
GDPR). Dess syfte är att beskydda alla EU-medborgares personuppgifter. Vi är mån om att skydda dina 
uppgifter. Information om hur vi hanterar personlig information kan du läsa på denna sida. 

Vi tar emot, samlar in och lagrar personliga data via beställningar av nyhetsbrev eller någon produkt från sidan 
eller våra epost-utskick via MailChimp. Vi lagrar namn, e-postadress, adress och telefonnummer samt ifall det är 
nödvändigt för transaktionerna även personnummer, kontonummer och betalningsuppgifter. Vi kan även komma 
att ta emot och lagra konversationer, kommentarer, rekommendationer och feedback på inlägg och e-postutsick. 

Alla dina personliga data används inte för annat än det du begärt, samt för informationsutskick, nyhetsbrev eller 
annan kommunikation som gäller vår verksamhet. Inga av dina personliga uppgifter sprids vidare till någon 
annan verksamhet eller används i annat syfte. 

Vi tar emot och lagrar personuppgifter i syftet att kunna ge den service vi erbjuder och du kunderna frågar efter. 
Tex. för att hålla löpande kontakt med alla kunder, ge personlig support kring olika tjänster samt skicka ut 
information om nyheter och förändringar av olika slag i verksamheten. Vi samlar också på data för att skapa 
opersonlig statistik och kunna följa upp och ge bättre service från de resultaten samt kunna följa de regler och 
lagar som finns för att tillhandahålla våra tjänster. 

Vår företagsinformation är lagrad på plattformen Wix.com. Dina data kan komma att lagras på deras säkra 
servrar med brandväggar.  
 
Behöver vi ta kontakt kring dina beställningar, förfrågningar eller transaktioner kommer vi att göra det via dina 
uppgifter du lämnat i de formulär som du fyllt i när du kontaktade oss.  
 
Alla tredjeparts tjänster som används via Wix.com har sina egna privata policys. 
 
Du kan alltid be oss att ta bort dina personuppgifter vi har lagrade genom att skicka ett mejl till 
beyondfulness(at)gmail.com 
 
Vi reserverar oss rätten att modifiera och uppdatera och förbättra denna policy löpande.  
 
Om du har frågor kring denna policy är du välkommen att kontakta oss via: beyondfulness(at)gmail.com 
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