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Lörje® Personuppgiftspolicy 
Lörje Gård AB 

Detta är version 1 av Lörje® Personuppgiftspolicy och antogs av Styrelsen, 2018-11-23.  

Bakgrund 
Lörje® Personuppgiftspolicy reglerar hur Bolaget (Lörje Gård AB) samlar och använder 
personuppgifter och hur personer kan tillvarata sina rättigheter i enlighet med EUs 
dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  

Aktieägare 
§1.   Aktieboken i Bolaget är offentliga uppgifter och Bolaget är skyldig enligt lag att lämna ut 

dessa till varje person som efterfrågar innehållet i Aktieboken, oavsett om de är Medlemmar 
eller inte i Lörje®, enligt Aktiebolagslagen. (Laglig grund: Rättslig förpliktelse) 

Nyhetsbrev 
§2.   Bolaget skickar ut nyhetsbrev till Medlemmar för att informera om nyheter om Lörje® och 

ändringar inom gällande avtalsdokument. (Laglig grund: Fullgörande av avtal) 

§3.   Bolaget skickar ut nyhetsbrev till andra personer än Medlemmar som begärt detta.  
(Laglig grund: Samtycke).  

§4.   Personer som inte är medlemmar i Lörje®, kan begära att samtycket ska återtas. 

Medlemmar  
§5.   Bolaget lagrar i Bolagets Portal personuppgifter för att erbjuda effektiv och god service för 

Medlemmarna. (Laglig grund: Fullgörande av avtal) 

§6.   För Medlemmar är det möjligt att i Portalen se utvalda personuppgifter tillhörande andra 
Medlemmar, till exempel kontaktuppgifter och aktuella bokningar.  
(Laglig grund: Fullgörande av avtal) 

Automatiserade beslut  
§7.   Om Medlemmen har skulder till Bolaget mer än 30 dagar efter förfallodatum blir 

Medlemmen bokningsspärrad automatiskt av Portalen. Inloggning till Portalen kan ändock 
ske, men nya bokningar kan ej göras och framtida bokningar avbokas automatiskt.  
(Laglig grund: Fullgörande av avtal) 
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Vistelse på Fastigheten 
§8.   I Portalen lagras namn och telefonnummer för Medlemmens gäster som ingår i en bokning 

inför en incheckning på Fastigheten. Därtill lagras e-postadress för huvudkontaktpersonen i 
den aktuella bokningen. Syftet är Portalen ska kunna meddela vistelseinformation via e-post, 
att Husvärden på Fastigheten ska ha möjlighet att komma i kontakt med alla boende i 
service- och nödsituationer samt att uttag av statistik gällande återkommande gäster kan 
göras. (Laglig grund: Berättigat intresse) 

§9.   Bolaget övervakar allmänna ytor på Fastigheten (Hellvi Längers 840, 624 50 Lärbro) under 
vissa tider genom larmsystem med kamerainspelning. (Laglig grund: Fullgörande av avtal) 

§10.   Larmansvarig(a) på Bolaget får aldrig visa eller överlämna inspelat material till någon annan 
part än till polismyndigheten vid misstanke om att brott har begåtts enligt svensk lag.  

§11.   Inspelat material lagras maximalt 30 dagar, om inte misstanke om brott finns.  

Rättigheter 
Utdrag  
§12.   Du har rätt att få utdrag över dina personuppgifter som Bolaget har. Dessa går att rekvirera 

genom att skicka e-post till info@lorje.se. Uppge namn, personnummer och bifoga 
inskannad legitimation. Bolaget skickar dina personuppgifter till angiven e-postadress. 

§13.   Medlemmar i Lörje® kan själva avläsa alla sina personuppgifter i Portalen. Poänghistorik som 
avser långt tillbaka i tiden är dock dold för bättre användarvänlighet. 

Rättelse av personuppgifter  
§14.   Du har rätt att begära rättelse av personuppgifter Bolaget behandlar om dig som är felaktiga.  

§15.   Medlemmar i Lörje® kan själva ändra felaktiga personuppgifter i Portalen. 

Radering av personuppgifter 
§16.   Gäster har rätt att begära att deras personuppgifter raderas 30 dagar efter att en bokning 

slutförts. 

§17.   Medlemmar med gällande Medlemsavtal kan ej begära att personuppgifter raderas som 
behövs för Bolaget ska erbjuda den avtalade servicen. (Laglig grund: Fullgörande av avtal) 

Klaga 
§18.   Den registrerade har rätt att rikta klagomål till Datainspektionen. 
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Allmänt 
Skydd av personuppgifter  
§19.   Bolaget har vidtagit tekniska åtgärder för att skydda servern som Portalen är driftsatt på, där 

personuppgifter lagras. Kommunikation med Portalen sker alltid via krypterad uppkoppling, 
oavsett om desktop- eller app-versionen används. Lösenorden för inloggning lagras 
krypterat.  

§20.   Bolaget anpassar fortlöpande säkerheten på servern och Portalen i enlighet med 
utvecklingen på det tekniska området till exempel genom uppdateringar från Microsoft 
Corporation.  

Vidarebefordran av personuppgifter 
§21.   Bolaget vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig personuppgifter till eller med tredje part i 

marknadsföringsskäl. Vidarebefordran av uppgifter till tredje part sker endast ifall Bolaget ska 
kunna tillhandahålla Bolagets tjänster till dig, som service där du så godkänt, eller för att 
fullgöra vad som krävs enligt lag. 

Definitioner 
§22.   Definitioner av termer i Lörje® Personuppgiftspolicy, som skrivs med stor bokstav, finns i 

dokumentet Lörje® Medlemshandbok. 

Ändringar 
§23.   Bolaget kan komma att uppdatera Lörje® Personuppgiftspolicy. Om väsentliga förändringar 

görs, informeras berörda genom e-post. 

Kontakt  
§24.   För att kontakta Bolaget gällande personuppgiftsfrågor, vänligen skicka e-post till 

info@lorje.se.  

 


