Information om behandling av personuppgifter vid
köp på dryckesauktion
Dessa villkor gäller från 2018-05-25

Villkor vid försäljning på
dryckesauktion

Systembolaget AB, org. nr. 556059-9473, Kungsträdgårdsgatan 14, 103 84 Stockholm
(”Systembolaget”) har gett Bukowski Auktioner AB, org. nr. 556434-1369, Box 1754, 111
87 Stockholm, (”Leverantören”) uppdrag att anordna auktioner avseende alkoholdrycker
som utgör värdefulla samlarobjekt i enlighet med alkohollagen (2010:1622) och Systembolagets avtal med staten.

tören kommer dock att spara köparens uppgifter i enlighet med vad som krävs enligt lag och
annan författning. Exempelvis kommer Systembolaget och Leverantören att spara räkenskapsinformation i sju (7) år från det kalenderår då räkenskapsåret avslutades i enlighet med
bokföringslagen (1999:1078).

Dessa villkor gäller från 2017-01-01

DINA RÄTTIGHETER
Systembolaget är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter som lämnas i samband
med köp av alkoholdrycker
eller kundundersökningar. Leverantören är personuppgiftsanI enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har köparen rätt att få tillgång till informa1. ALLMÄNT
svarigt för de personuppgifter som lämnas i samband med registrering och användning av
tion om vilka personuppgifter som Systembolaget behandlar om köparen (registerutdrag)
användarkonto och därmed följande tjänster (som nyhetsutskick m.m.) på Leverantörens
samt rätt att begära rättelse av sina personuppgifter.
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villkor såsomförkommissionär på auktion försälja av säljaren inlämnade
ändamålet att kunna förbättra tillhandahållen service. Utvärdering kommer att ske främst
Om köparen vill utöva sina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med
alkoholdrycker. Leverantören har rätt att försälja inlämnad alkoholdryck
vid det auktionstillfälle som enligt
genom frågor riktade till såväl köpare som säljare i kundenkäter eller liknande. Systembolamed anledning av Systembolagets behandling av köparens personuppgifter
Leverantörens bedömning förväntas ge bästa resultat eller av Systembolaget
annan anledning
är lämpligast. Leverantören har rätt
get och Leverantören kan komma att kontakta köparen i syfte att informera om och/eller
kan köparen göra detta genom att kontakta Systembolagets dataskyddsombud per telefon
att flytta, avsluta eller ändra auktionslängd för en auktion på grund av tekniska eller andra omständigheter inom
översända enkäter i utvärderingssyfte. Personuppgifter som köparen lämnar till Systembolavia Systembolagets växel 08 - 503 300 00 eller e-post via dataskyddsombud@systembolaeller utanför Leverantörens kontroll.
get i samband med kundundersökningar behandlas med stöd av en intresseavvägning mellan
get.se. Vänligen kontakta Leverantören för information om Leverantörens kontaktperson
köparens och Systembolagets berättigade intressen och för ändamålet att kunna förbättra
avseende personuppgifter.
1.3 Vid ansökan om värdering av alkoholdryck till Systembolaget, eller senare vid Leverantörens antagande av
tillhandahållen service. Systembolagets berättigade intresse av att behandla köparens perförsäljningsuppdrag, samt vid skapande av användarkonto på Leverantörens hemsida efterfrågar Systembolaget i
sonuppgifter är för att uppfylla Systembolagets skyldighet enligt tillkännagivande
förstnämnda fall och Leverantören i de två sistnämnda fallen vissa personuppgifter såsom namn och
(2012:623) av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten att ge Systembolagets kunkontaktuppgifter.
der god service.
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VILKA KAN FÅ1.6
TILLGÅNG
TILL är personuppgiftsansvarigt för uppgifter som lämnas i syfte att försälja alkoholdrycker genom
Systembolaget
DINA PERSONUPPGIFTER?
Leverantören, samt de uppgifter som lämnas i samband Systembolagets kundundersökningar. Leverantören är

personuppgiftsansvarigt för de uppgifter som lämnas i samband med registrering och användning av användarkonto
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Systembolaget
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Säljaren
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begära att få sina uppgifter rättade eller raderade. Om ni anser att behandlingen av era personuppgifter strider mot
tillämplig personuppgiftslagstiftning har ni rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet;
ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER
Datainspektionen, Drottninggatan 29, 111 51 Stockholm.
TILL TREDJE LAND

Dataskyddsombud
förinom
Systembolaget
Köparens personuppgifter
behandlas endast
EU/EES.

är Anna Wassgren, c/o Systembolaget Aktiebolag, 103 84 Stockholm.
Vänligen kontakta Leverantören för information om Leverantörens kontaktperson avseende personuppgifter.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Systembolaget och Leverantören kommer att spara köparens personuppgifter i två år efter
att köparens konto senast var aktivt och därefter att radera dem. Systembolaget och Leveran-
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