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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.

ren kommer dock att spara säljarens 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 personuppgifter som lämnas i samband med
försäljning av alkoholdrycker
genom Leverantören, samt de personuppgifter som lämnas i
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1. ALLMÄNT
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1.6 Systembolaget är personuppgiftsansvarigt för uppgifter som lämnas i syfte att försälja alkoholdrycker genom
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rantör som tillhandahåller Systembolagets och Leverantörens verktyg för olika utskick har
begära att få sina uppgifter rättade eller raderade. Om ni anser att behandlingen av era personuppgifter strider mot
åtkomst till säljarens personuppgifter.

tillämplig personuppgiftslagstiftning har ni rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet;
Datainspektionen, Drottninggatan 29, 111 51 Stockholm.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER
TILL TREDJE LAND

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

Vänligen
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Leverantören
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behandlas
endast
inom EU/EES. för
HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Systembolaget och Leverantören kommer att spara säljarens personuppgifter i två år efter att
säljarens konto senast var aktivt och därefter att radera dem. Systembolaget och Leverantö-
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