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Kortfattad information om hur och varför Mollbrinks hanterar personuppgifter enligt
General Data Protection (GDPR)
Mollbrinks använder personuppgifter enligt följande:
•
•

•
•

•
•
•

Betalande medlemmar i Svenska Konstklubben samt ej aktiva medlemmar som har
innestående medel på medlemskontot.
Kunder som inhandlat konstverk och vid inköpstillfället utryckt önskemål om att i
framtiden få information om utställningar, erbjudanden, event, mässor mm. där
Mollbrinks av någon anledning vill informera sina kunder om något.
Personer som uttryckt sin önskan om att få information om utställningar, event,
mässor mm.
Personer utryckt önskemål om inköp av ett specifikt konstverk som inte finns till
försäljning men vederbörande önskar meddelande vid tillfälle Mollbrinks får in
önskat konstverk.
E-postregister. Ett nyhetsbrev som skickas till intresserade.
Vid försäljningsuppdrag kräver lagen att vi tar personnr. (lagen om handel med
begagnade varor 1999:271 §7).
Kassaregisterlagen, 2007:592, omfattar alla näringsidkare som säljer varor eller
tjänster mot kontantbetalning (även konto- och kreditkort innefattas). Mollbrinks är
undantagen lagen då Mollbrinks tillämpar kontantfaktura samt fakturerad
försäljning, dessa verifikat innehåller kundens för- och efternamn samt adress.
Skattemyndigheten kräver att på verifikationen följande uppgifter finns
o När verifikationen har sammanställts.
o När affärshändelsen har inträffat.
o Vad affärshändelsen avser.
o Vem som är motpart.
o Verifikationsnummer.

Insamling av personuppgifter
•
•

Mollbrinks samlar endast in uppgifter efter samtycke av uppgiftslämnaren.
E-postadresser kan Mollbrinks inte själva lägga in i registret då e-postprogrammet
kräver att mottagaren bekräftar kontrollmailet genom klick på länk.
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Radering av uppgifter
•
•
•

Svenska Konstklubben: medlem meddelar genom valfri metod att de inte längre vill
vara medlemmar.
Övriga kundregister. Kund meddelar genom valfri metod att vederbörande inte
längre önskar information. Uppgifterna raderas omgående ur kundregistret.
E-postregistret. Mottagaren kan själv ta bort sin e-postadress genom länk i
nyhetsbrev eller via www.mollbrinks.com. Mottagare kan även meddela Mollbrinks
som då kan ta bort adressen

Information till kunder
•
•
•
•

Information för nya och befintliga kunder finns på www.mollbrinks.com.
Nya kunder får, precis som tidigare, information direkt vid ett inköp. Då det på den
försäljningsorder Mollbrinks använder finns ett fällt Önskas inbjudan. Se bilaga 1.
Den som önskar information från Mollbrinks meddelas att Mollbrinks sparar de uppgifter
vederbörande lämnar ifrån sig.
E-postregister. Kunder meddelades om GDPR via e-post, maj 2018.

Utlämnande av personuppgifter
•

Mollbrinks lämnar inte ut några uppgifter under några omständigheter till tredje part om
inte myndighetsbeslut finnes.

Ansvarig för dataskyddsfrågor
•
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