
Personuppgiftspolicy

Pelagos värnar sina kunders personliga integritet. Du ska alltid känna dig trygg när du
lämnar dina personuppgifter till Pelagos. I denna personuppgiftspolicy beskrivs hur vi
säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning
såsom dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) och
den kompletterande svenska dataskyddslagen.

Personuppgiftsansvarig

Pelagos är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.
Kontaktuppgifter till Pelagos e-mail: info@pelagosresor.com, telnr +46 76 4278203,
hemsida www.pelagosresor.com.

Vilken information samlar vi in?

Kontaktuppgifter: Namn, adress, telefonnummer, e-post, och födelsedatum
exempelvis.

Bokningsinformation: Bokningsnummer, reseinformation (destination, resedatum
m.m.), information om köp (vald betallösning, genomfört köp m.m.) och eventuella
köp av tilläggstjänster som exempelvis transfer och utflykter.

Hälsoinformation: Uppgifter om din hälsa som du lämnar själv, t.ex. sjukdom eller
funktionshinder. Innan vi behandlar sådana särskilda kategorier av personuppgifter
inhämtar vi ditt samtycke. .

Barn: Finns barn med på en bokning samlar vi in samma uppgifter för barnet som för
de vuxna.

Särskilda kategorier av personuppgifter
Vissa typer av personuppgifter är särskilt känsliga, exempelvis uppgifter som rörhälsa.
Sådana personuppgifter benämns i GDPR som särskilda kategorier av personuppgifter.
Denna typ av personuppgifter behandlar vi bara om det är absolut nödvändigt. Det
kan till exempel gälla uppgift om sjukdom som kan påverkar vilka aktiviteter du kan
delta i eller om du på annat sätt överför sådana personuppgifter till oss eller någon av
våra samarbetspartners.

Hur samlar vi in information om dig?

Direkt från dig. Vi samlar in information om dig som du lämnar vid kontakt med oss.
Det kan vara uppgifter om dig eller om andra personer i ditt resesällskap. Från tredje
part. Vi samlar in information från tredje part som lämnar personuppgifter om dig
eller andra personer i resesällskapet, t.ex. om en person genomför en bokning där du
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ingår eller om någon annan har varit i kontakt med oss för din räkning. Vi förutsätter
att den som lämnar uppgifterna har rätt att lämna dessa personuppgifter till oss.

Ändamål och rättslig grund

Personuppgifterna behandlas för att tillhandahålla, utföra och förbättra Pelagos
tjänster. Pelagos behandlar personuppgifter för följande ändamål och baserat på
följande rättsliga grunder:

För administration och leverans av resetjänst
Pelagos behandlar dina personuppgifter för administration och leverans av resetjänst.
I detta ingår bland annat att ställa ut resedokument, administrera hotell- och
flygbokningar, tilläggstjänster, utflykter på destinationerna, genomföra betalningar
och administrera eventuella ändringar inför och under din resa. Den rättsliga grunden
för behandlingen av personuppgifter är fullgöra avtal.

För att erbjuda kundvård
Dina personuppgifter kan användas när du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller
t.ex. reklamation för att ge dig den kundvård du har rätt till i enlighet med det avtal du
ingått. Vi behandlar dina personuppgifter, så som ditt namn och bokningsnummer, för
att kunna fullfölja sådana serviceärenden kopplade till din resa. Den rättsliga grunden
för behandlingen av personuppgifter är fullgöra avtal och i vissa fall
intresseavvägning. Pelagos berättigade intresse består i att behandlingen är nödvändig
för att vi ska kunna utföra, fullgöra och administrera vår verksamhet och tillvarata
våra kunders intressen.

För utskick och tillhandahållande av information
Vi använder dina personuppgifter för utskick och tillhandahållande av information via
e-post, sms och/eller telefonsamtal för att fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar
bland annat att skicka bokningsbekräftelse, viktig information inför och under din resa,
erbjudanden kopplade till resan, eventuella avvikelser som skulle kunna uppstå och
betalningspåminnelser. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är
fullgöra avtal.

För att uppfylla författningsreglerade krav
Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt
lagar och förordningar, för att förebygga, undersöka eller anmäla fall av bedrägeri
eller säkerhetsproblem samt för att samarbeta med brottsförebyggande organ,
exempelvis gällande säkerhet, redovisning, reklamation. Den rättsliga grunden för
behandlingen av personuppgifter är rättslig förpliktelse.

Överföring till tredje part

Pelagos kommer inte att överföra personuppgifter till utomstående part annat än i de
fall då (i) det särskilt överenskommits mellan dig och Pelagos, (ii) då det är
nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi ska



fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av
domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför
uppdrag för vår räkning.

Hur länge sparar vi informationen?

Pelagos sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för
ändamålet med behandlingen. Din resehistorik, vilket inkluderar kontaktuppgifter,
bokningsinformation och hälsoinformation sparas i sex (6) månader efter
hemkomstdatumet. Vi kan också komma att spara dina personuppgifter för att följa
förpliktelse i lag, t.ex. bokföringslagen, i enlighet med de tider som anges i tillämplig
lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Pelagos om användningen av de
personuppgifter som rör dig. Du har också rätt att få en kopia av denna information.
Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är
felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har rätt att invända mot
behandling av dina uppgifter som sker med den rättsliga grunden att vi har ett
berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att
uppgifterna inte är korrekta. Du har också i vissa fall rätt att få del av dina
personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få
uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Du har rätt att inge klagomål
till Datainspektionen om du anser att Pelagos behandlar dina personuppgifter i strid
med gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på www.datainspektionen.se.

Säkerhet

Pelagos vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att
säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå
vid överföring till eller delning med tredje parter.

Kontakta Pelagos

Tveka inte att kontakta Pelagos om du har några frågor om denna
personuppgiftspolicy, behandling av dina personuppgifter, se kontaktuppgifter ovan
under rubriken Personuppgiftsansvarig.

http://www.datainspektionen.se.
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