Drottningholm 2018-05-25
Personuppgiftspolicy Kadabra – Ljudboksförlaget/Salabim Communication AB
Dina personuppgifter
Våra samarbetspartners integritet är av yttersta vikt för oss och syftet med denna policy är att på ett
tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, överför och lagrar dina
personuppgifter. Kadabra – Ljudboksförlaget /Salabim Communication AB (556912-0529) utför all
hantering av personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR. Har du några frågor är
du alltid välkommen att kontakta oss!
Personuppgiftsansvar
Kadabra – Ljudboksförlaget/Salabim Communication AB är personuppgiftsansvarig för behandling av
personuppgifter när du producerar en ljudbok, tryckt bok eller e-bok hos oss.
Kontaktuppgifter
Du kan kontakta oss via telefon: 070 650 80 82 eller mail: hej@kadabra.se
Insamling av personuppgifter
Uppgifter som samlas in i samband med produktion av ljudböcker/tryckta böcker eller e-böcker.
När du producerar en ljudbok/tryckt bok eller e-bok hos oss samlar vi in personuppgifter från dig för
att kunna genomföra produktionen. De uppgifter vi samlar in är namn, adress, kontaktuppgifter
(telefonnummer, e-post), personnummer/organisationsnummer.
Vid produktion av ljudböcker/tryckta böcker och e-böcker förekommer att en person lämnar
uppgifter om flera personer inom produktionen. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna till
oss har samtliga personers samtycke för att lämna ut uppgifterna.
Rättslig grund och överföring av dina personuppgifter
Vi behandlar i huvudsak dina uppgifter för att kunna fullgöra ett avtal d.v.s. produktion av ljudböcker,
tryckta böcker och e-böcker. Vi behandlar även uppgifter med stöd av samtycke samt för att uppfylla
andra rättsliga förpliktelser t.ex. bokföringslagen.
Uppgifter som samlas in och överförs i samband med din bokproduktion
När du producerar ljudböcker/tryckta böcker och e-böcker hos oss använder vi dina uppgifter för att
hålla kontakt under produktionen och för fakturering. Uppgifterna lämnas ut till de leverantörer vi
samarbetar med för att kunna producera/distribuera ljudböcker, tryckta böcker och e-böcker
(distributörer/återförsäljare av böcker). Vi använder oss av ftp, e-post, SMS och sociala media. Vi
använder också uppgifterna för bokföring.
Hur länge sparas personuppgifterna
Vi sparar uppgifterna vi samlar in i samband med bokproduktion i vår kunddatabas och i vårt
projektsystem. Uppgifterna sparas i 7 år med hänvisning till bokföringslagen eller så länge en
affärsrelation finns.
Dina rättigheter
Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig, kontakta oss på
hej@kadabra.se så får du ett registerutdrag.
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för
att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet sker utan samtycke. All annan behandling sker med
stöd av samtycke eller intresseavvägning, du kan närsomhelst välja att återkalla ditt samtycke genom
att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera dina personuppgifter och
upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Du har också rätt att begära att dina
uppgifter kompletteras eller rättas.

