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Generellt

1.1

Denna dataskyddspolicy innehåller information om hur Företaget, organisationsnummer
559216-5715, (”Företaget”, ”vi” eller ”oss”) behandlar personuppgifter.

1.2

Företaget tillhandahåller en administrationslösning och lojalitetsnätverk för nattlivet där
gäster samlar och spenderar poäng på olika nattklubbar med en webbplattform så
kroganställda får ett bättre beslutsunderlag. (”Tjänsten”). Vid tillhandahållande av
Tjänsten kommer Företaget att behandla personuppgifter. Företaget är
personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som Företaget utför.

1.3

Företaget kommer enbart samla in och behandla personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Denna dataskyddspolicy beskriver även en
registrerads rättigheter och möjligheter att exempelvis begära registerutdrag.

1.4

Den senaste versionen av denna dataskyddspolicy finns på Företagets webbplats.
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Insamling av personuppgifter
Företaget behandlar följande personuppgifter:
(a) Personuppgifter hänförliga till gäster som använder nätverkstjänsten
(b) Personuppgifter hänförliga till företag som använder administrationstjänsten
(c) Om en användare kontaktar Företaget via e-post, telefon, eller genom Tjänsten,
samlar Företaget in namn, telefonnummer och e-postadress, beroende på
kontaktform, samt övriga personuppgifter som krävs för att kunna assistera den som
kontaktar Företaget.

2.2
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Vid användning av Tjänsten samlar Företaget in uppgifter genom så kallade cookies.
Mer information finns i vår cookie policy. Vid besök på Företagets webbplats eller vid
användning av Tjänsten samlas följande data in genom cookies: trafikdata, IP-adress,
typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som besökaren använder.
Hur Företaget behandlar personuppgifter
Företaget behandlar personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten samt
uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Företaget behandlar personuppgifter för följande
ändamål och baserat på följande lagliga grunder.

Kategorier av
personuppgifter
nattklubb
Namn,
foto,
telefonnummer,

Syfte med
behandlingen

Laglig grund för
behandlingen

Lagringstid

Tillhandahålla
tjänsten, kontakta
kollega vid behov

fullgörande av
avtal

Till och med 12
månader efter
uppsägning
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email,
noteringar,
interaktionshistorik
Kontakt med andra
användare, inlägg,
chatmeddelanden
Platsdata
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Skapa social
kontakt, spelifiering

fullgörande av
avtal

Till och med 1
månad efter
uppsägning
Till och med 1
månad efter
uppsägning

Snabbare
administration

fullgörande av
avtal

Kategorier av
personuppgifter
nattklubbsbesökare
Namn,
foto,
telefonnummer,
email,
noteringar
Kontakt med andra
användare, inlägg,
chatmeddelanden
Köphistorik, anmälan
av kvarglömda
föremål
Bankkortsnummer

Syfte med
behandlingen

Laglig grund för
behandlingen

Lagringstid

Tillhanda hålla
tjänsten, säkerhet i
nattlivet, anständigt
bemötande av
dörrvakter
Skapa social
kontakt, spelifiering

fullgörande av
avtal

Till och med 12
månader efter
uppsägning

fullgörande av
avtal

Reklamation,
kundservice

fullgörande av
avtal

Erbjuda
bonuspoäng på
alla köp

fullgörande av
avtal

Till och med 1
månad efter
uppsägning
Till och med 12
månader efter
uppsägning
Till och med 1
månad efter
uppsägning

Platsdata

Spelifiering, dela
innehåll till andra
användare

fullgörande av
avtal

Till och med 1
månad efter
uppsägning

Överföring av personuppgifter
Företaget kan överföra till eller dela personuppgifter med andra parter som behandlar
data för Företagets räkning, för att Företaget ska kunna tillhandahålla Tjänsten.
Företaget använder följande underleverantörer eller kategorier av underleverantörer.
Underleverantör
(namn på tjänst)

Land/region där
tjänsten fullgörs
Danmark

Mekanism för överföring
till tredje land
Epost innehållande
personuppgifter

Typ av tjänst

Danmark

Backup av databas

Fillagring

One.com

One.com

Email

Dataskyddspolicy
Amazon Web
Services
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Nederländerna

Databaslagring

Cloud hosting

4.2

Företaget samarbetar endast med företag som behandlar personuppgifter inom EU/EES
eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att
t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA.

4.3

Företaget lämnar ut nödvändiga personuppgifter till myndigheter som polis,
skattemyndigheter eller andra myndigheter om Företaget är skyldigt att göra det enligt
lag. Ett exempel på laglig utlämning är i syfte att bekämpa penningtvätt och finansiering
mot terrorism.

5

Rättigheter för registrerade

5.1

Rätt till registerutdrag. Du har rätt att en gång per kalenderår utan kostnad ta del av ett
registerutdrag över dina personuppgifter som vi lagrar och behandlar. Din begäran
måste skickas in skriftligen till oss enligt kontaktuppgifterna nedan och ha din underskrift.

5.2

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller inkomplett information om dig själv.
Du kan själv korrigera felaktig eller inkomplett information i Tjänsten. Du kan även
kontakta oss om du vill ha hjälp med detta.

5.3

Dataportabilitet. När det gäller personuppgifter som du har lämnat till oss kan du ha rätt
att begära överflyttning till annan leverantör. Kontakta oss om du vill ha hjälp med detta.

5.4

Avaktivering och radering av användarkonto (Rätten att bli bortglömd). Du har rätt att
motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter. Konsekvensen av detta kan bli att
du inte längre kan använda Tjänsten. Om du vill radera ditt användarkonto, vänligen
kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan.
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Säkerhet
Säkerhet är viktigt för Företaget, som vidtar adekvata tekniska och organisatoriska
säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter inte kan missbrukas, förloras
eller förfogas över av obehöriga i samband med att Företaget behandlar personuppgifter
enligt denna dataskyddspolicy.
Ändringar i denna dataskyddspolicy

7.1

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna dataskyddspolicy.

7.2

Alla ändringar i denna dataskyddspolicy kommer att offentliggöras på vår webbplats.
Vänligen besök vår webbplats regelbundet för att hålla dig underrättad om eventuella
förändringar.
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Kontakt
För ytterligare information om Företagets personuppgiftshantering eller om du har
frågor, är denne välkommen att kontakta Företaget på:
Tribed Community AB
c/o KTH Innovation,
Teknikringen 1,
100 44 Stockholm

8.2

9

Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till
Datainspektionen, +46 8 657 61 00, datainspektionen@datainspektion.se, box 8114,
104 20 Stockholm.
Ikraftträdandedatum
Denna dataskyddspolicy gäller från och med [2021-01-28] tills den ersätts av en
uppdaterad version.
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Cookies - vad är det och hur använder Tribed Community AB dem?
Tribed Community AB använder cookies för att kunna tillhandahålla en viss funktionalitet, för att
vi på bästa sätt ska kunna förstå hur våra tjänster används och för att vi ska kunna ge dig den
bästa användarupplevelsen. De flesta webbsidor du besöker använder cookies för att förbättra
din användarupplevelse genom att låta webbsidan ”komma ihåg dig”, antingen under ditt besök
på sidan (genom en s.k. ’sessionscookie’) eller vid upprepade besök (genom en s.k.’permanent
cookie’)

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler som en webbsida kan lägga på din dator eller bärbara enhet när du
besöker en site eller sida. Cookien hjälper webbplatsen, eller en annan webbsida, att känna igen
din enhet nästa gång du besöker den.
Cookies fyller många funktioner. De kan exempelvis hjälpa oss att komma ihåg din inloggningstid,
dina preferenser och analysera hur väl vår webbsida presterar eller till och med låta oss
rekommendera innehåll som vi tror är mest relevant för dig som besökare.
Vissa cookies innehåller personlig information – om du t.ex. klickar “kom ihåg mig” när du loggar
in, kommer en cookie lagra ditt användarnamn. De flesta cookies samlar inte in information som
identifierar dig, utan samlar in generell information om hur en besökare hamnat på webbsidan
eller hur den används.

Cookies på Tribed Community AB
1. Nödvändiga cookies
Vissa cookies är nödvändiga för att vår sida ska fungera. De låter oss t.ex identifiera gäst
eller företags användare och säkerställa att de kan komma åt ett visst innehåll. Om en
användare väljer att avaktivera dessa cookies kommer användaren inte att få tillgång till
det innehåll denne har rätt till.
2. Cookies för prestanda och drift
Vi använder vissa cookies för att analysera hur våra besökare använder våra webbplatser
och för att hantera hur våra webbsidor presterar. Detta ger oss möjlighet att ge dig en
högkvalitativ upplevelse genom att skräddarsy vårt utbud och att identifiera och hantera
problem som uppstår. Som exempel kan vi använda cookies för att hålla reda på vilka
sidor av vår hemsida som är mest populära, vilket navigationssätt som är mest effektivt
och för att identifiera och diagnostisera brister. Vi kan också komma att använda dessa
cookies för att belysa artiklar eller annat innehåll som vi tror kan vara intressant för dig
baserat på hur du använder vår site.
3. Cookies för användarupplevelse
Vi använder vissa cookies för att minnas dina preferenser. Den här typen av cookies gör
att du inte behöver fylla i dina inloggningsuppgifter varje gång du besöker vår hemsida. Vi
använder också denna typ av cookies för att exempelvis låta dig titta på en video online
eller kommentera ett blogginlägg.

Om du inte accepterar cookies
Om du inte samtycker till att vi använder cookies behöver du ställa in din webbläsare så att den
avvisar cookies. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång
webbplatsen försöker sätta en kaka på din dator. Om du önskar avaktivera cookies, kan du göra
det i din webbläsare under “verktyg” (Chrome, Firefox, IE), “settings” (Opera) eller “preferenser”
(Safari) i menyvalen. Kom ihåg att om du väljer att avaktivera cookies så kan det medföra att
vissa delar av vår hemsida inte kommer att fungera fullt tillfredsställande. Mer information om hur
företag använder cookies finns på www.allaboutcookies.org.

