
VI BRYR OSS OM DIN INTEGRITET 

1 ALLMÄNT OM BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER 

Tasteline ägs av, och är en bifirma till, Mathem i Sverige AB, 556775-7264, (”Tasteline”). Vi 

respekterar och värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg när vi 

behandlar dina personuppgifter. Tasteline är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina 

personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med GDPR och annan 

tillämplig lagstiftning. Du finner kontaktuppgifter till oss längst ned i denna text. 

Ändamålen för behandlingen, vilka personuppgifter vi behandlar, vår lagliga grund samt 

lagringstiden för dina personuppgifter, följer nedan under rubriken ”Ändamål med 

behandlingen, personuppgifter, laglig grund och lagringstid”.  

2 SÅ SAMLAR VI IN OCH HANTERAR DINA PERSONUPPGIFTER 

Du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Därför är det viktigt för oss 

att du är förstår hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av din data. 

Informationen som vi samlar in om dig lämnar du huvudsakligen ifrån dig i följande 

sammanhang: 

• När du interagerar med vår hemsida eller kommunicerar med oss. 

• När du lämnar dina kontaktuppgifter för att kunna ta emot e-postutskick. 

3 ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN, PERSONUPPGIFTER, LAGLIG GRUND OCH 

LAGRINGSTID 

3.1 Skicka e-postutskick 

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna skicka dig marknadsföring, inklusive anpassad 

direktreklam, vilket även inkluderar marknadsföring rörande tredje parters produkter och 

tjänster. 

Personuppgifter vi behandlar:  

• Kontaktuppgifter 

• Tidigare kontakthistorik 

Laglig grund: För allmän och segmenterad 

marknadsföring, information och 

erbjudanden baserar vi vår behandling på en 

intresseavvägning då vi bedömer att vårt 

intresse överväger ditt intresse av skydd för 

dina personuppgifter (för marknadsföring via 

post, telefon och sociala medier – och för 

marknadsföring via e-post, SMS, MMS, 

banners och andra automatiska system om 

kraven i marknadsföringslagen är uppfyllda). 

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter från att du anmält att du vill ha e-postutskick till 

dess att du anmäler att du inte längre vill ha några e-postutskick. När du avanmäler dig 

kommer sina personuppgifter för detta ändamål att raderas. 

 



3.2 Genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event 

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar 

och event. Tävlingarna och eventen annonseras vanligtvis på vår hemsida eller i sociala 

medier. 

Personuppgifter vi behandlar:  

• Användaruppgifter och preferenser  

• Kontaktuppgifter  

• Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag  

• Uppgifter lämnade i utvärderingar av event 

och tävlingar 

Laglig grund: Vi behandlar dina   

personuppgifter med stöd av en   

intresseavvägning, innebärande att vi eller 

en tredje part har ett berättigat intresse av 

behandlingen vilket vi anser väger tyngre än 

ditt intresse av skydd för dina 

personuppgifter, i detta fall att genomföra en 

tävling som du frivilligt har anmält dig till.  

 

Lagringstid: Vi lagrar informationen i sex månader efter genomfört event. 

 

3.3 Utveckla våra tjänster och system, samt för att utvärdera vår affärsmodell 

Vi behandlar dina personuppgifter inom ramen för våra marknads- och kundanalyser, som 

bland annat består av information om ditt användande av våra tjänster och produkter, statistik, 

data från genomförda marknadssegmenteringar och kundnöjdhetsutvärderingar. Resultatet av 

vår analys använder vi sedan som underlag för att förbättra, ersätta eller ta fram nya tjänster, 

processer eller arbetsmetoder i syfte att möta dina och andra medlemmars förväntningar och 

önskemål.  

Vi kan komma att dela information om er i samband med att analyser genomförs av vår 

affärsmodell av tredje parter. Information delas endast med tredje parter under strikt reglerade 

former och under begränsad tid. Därutöver sker behandlingen endast på aggregerad nivå i den 

mån det är möjligt. 

Personuppgifter vi behandlar:  

• Kontaktuppgifter  

• Uppgifter om hur du använder våra tjänster, 

t.ex. besökshistorik på hemsidan, IP-

nummer och webbläsarinställningar  

 

Laglig grund: Intresseavvägning, eftersom 

vi bedömer att vårt intresse av att analysera 

användningen av våra produkter och tjänster 

i syfte att förbättra, ersätta eller ta fram nya 

tjänster, produkter eller affärsmodeller 

överväger ditt intresse av skydd för dina 

personuppgifter 

 

Lagringstid: Vi har rätt att behålla dina uppgifter under tre månader. 

 

 



3.4 Fullgöra rättsliga förpliktelser 

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, 

domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan t.ex. avse krav avseende bokföring, i den mån 

det skulle omfatta personuppgifter, eller behandling av dina personuppgifter i samband med att 

vi administrerar våra IT-system för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämplig 

dataskyddslagstiftning.  

Personuppgifter vi behandlar:  

• Kontaktuppgifter  

• Uppgifter om hur du använder våra tjänster, 

t.ex. besökshistorik på hemsidan, IP-

nummer och webbläsarinställningar  

 

Laglig grund: Våra rättsliga förpliktelser. 

 

Lagringstid: Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla 

respektive rättslig förpliktelse. Vad gäller bokföringskrav sparas dina personuppgifter som 

längst i sju år från utgången av det kalenderår då vårt räkenskapsår avslutats. Avseende 

skydd av dina personuppgifter för att efterleva tillämplig dataskyddslagstiftning sparas dina 

uppgifter till dess de raderas i enlighet med de lagringstider som anges ovan.  

 

4 VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL? 

Tasteline kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, såsom till andra 

koncernbolag samt till IT-leverantörer och företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla 

våra tjänster, bland annat Mathem i Sverige AB för det fall du väljer att köpa tjänster eller 

produkter från Mathem. 

Tasteline använder sig av molntjänstleverantörer och andra tjänsteleverantörer inom och 

utanför EU/EES. När personuppgifter överförs utanför EU/EES kommer vi att se till att 

personuppgifterna fortsätter att vara skyddade och att överföringen sker på ett lagligt sätt. Vid 

överföringar till ett land utanför EU/EES som inte omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå 

för personuppgifter använder vi oss av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för 

överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES. Du finner dessa här: Standard 

contractual clauses for international transfers | European Commission (europa.eu). 

5 SÅ SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER OCH DINA RÄTTIGHETER 

Vi har vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att dina 

personuppgifter inte ska bli manipulerade eller gå förlorade, eller att obehöriga ska få tillgång 

till dem, i enlighet med gällande lagstiftning avseende skydd av dina personuppgifter. 

Du kan även utnyttja ett antal rättigheter enligt GDPR, vilka är: 

• Registerutdrag. Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig 

eller inte. Om vi gör det har du rätt att få se vilka uppgifter vi behandlar om dig genom ett 

registerutdrag. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en


• Rättelse. Om en personuppgift är fel eller ofullständig har du rätt att begära att den 

rättas. 

• Återkalla samtycke. Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig 

grund för behandlingen, har du rätt att närsomhelst återkalla samtycket med framtida 

verkan. 

• Motsätta dig direktmarknadsföring. Du har rätt att motsätta dig att 

personuppgiftsbehandling sker för direktmarknadsföring. Detta görs lättast genom att 

du avregistrerar dig från utskick genom att klicka på avregistreringslänken i utskicket 

eller kontakta oss. 

• Klaga. Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du 

kontakta oss (se nedan). Du har också rätt att lämna in ett klagomål direkt till 

tillsynsmyndigheten, dvs Integritetsskyddsmyndigheten. 

• Ifrågasätta berättigat intresse. Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer 

sig på ett berättigat intresse om det finns skäl i ditt specifika fall som talar emot 

behandlingen. Om du motsätter dig behandlingen men det finns berättigade skäl som 

väger tyngre får vi dock fortsätta behandlingen. 

• Radera personuppgifter. Du har rätt att begära, och under vissa omständigheter få, 

dina personuppgifter raderade. Ett undantag är om vi har laglig grund för att bevara 

uppgifterna. 

• Dataportabilitet. Du har i vissa fall rätt att få en kopia i strukturerat format på de 

uppgifter du själv lämnat om dig, för överföring till annan personuppgiftsansvarig. 

• Begränsning av behandling. Du har rätt att kräva att behandlingen av dina 

personuppgifter tillfälligt begränsas, t.ex. i väntan på att vi utreder om dina uppgifter är 

korrekta, under tiden vi utreder din invändning mot behandling av personuppgifter eller 

om du kräver att uppgifterna lagras om du behöver dem för att fastställa, göra gällande 

eller försvara rättsliga anspråk.   

6 SÅ GÖR DU FÖR ATT UTNYTTJA EN RÄTTIGHET 

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter ovan ska du i första hand kontakta oss via e-post 

till GDPR@tasteline.com. Du behöver även ange ett telefonnummer som vi kan nå dig på för 

att bekräfta din identitet. 

7 COOKIES 

Beroende på vilka val du har gjort när du besöker hemsidan använder vi cookies på hemsidan. 

För detaljerad information avseende vår användning av cookies, se vår cookiepolicy. 

8 KONTAKTUPPGIFTER 

Om du har några frågor om vårt integritetsmeddelande eller cookiepolicy, eller vår användning 

av dina personuppgifter kan du kontakta oss enligt nedan: 

E-post: GDPR@tasteline.com 

Postadress: Tasteline.com, c/o MatHem i Sverige AB, Att: Dataskyddsombudet, Slottsbacken 

10, 111 30 Stockholm 

Tastelines Integritetspolicy har uppdaterats 2022-06-02 

https://static.mathem.se/shared/policy/tasteline_cookiepolicy.pdf

