
Integritetspolicy 
Hur hanterar vi dina personuppgifter? 

GDPR – Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 

2018 och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man 

får behandla personuppgifter. 

Hos oss på Fotograf Erika Gülich är det Erika Gülich som är ansvarig för den information vi samlar in 

och lagrar.  

Fotograf Erika Gülich samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär 

på sina webbplatser eller vid mejl, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade 

av företagets tjänster eller produkter. 

Vi använder säkra servrar för att lagra bilder, mottagarlistor för e-postutskick och fakturauppgifter i 

kundregister. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till en tredje part. 

All information lagras på en säker server med syfte att: 

• Lagra bilder för det fall att du som kund vill ha ytterligare tillgång till dem 

• Publicera bilderna på min egen hemsida och sociala medier för att visa mina jobb 

• Distribuera nyhetsbrev 

• Skicka faktura via e-post 

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess 

behandling. Fotograf Erika Gülich sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är 

nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in.  

Jag använder mig av cookies på min hemsida, både mer varaktiga cookies och kortvariga cookies. En 

cookie är en textfil som den webbplats som du besöker begär att få spara på din dator (med dator 

avses även läsplatta och smarttelefon) och som gör det möjligt att identifiera dig som besökare på en 

webbplats. 

Det främsta syftet med mitt användande av cookies är att underlätta analyser av trafiken på min 

webbplats, marknadsföring samt förbättra min kundservice. Jag använder mig av Google Analytics 

som är ett webbaserat analysverktyg. Informationen används för att utvärdera besökares 

användande av webbplatsen, för sammanställande av rapporter om webbplatsanvändande och för 

tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande. 

Genom att du har din dator inställd på att tillåta cookies samtycker du till min, och Googles 

användning av cookies på min webbplats.  

Du har rätt att efter skriftlig begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. 

Om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller 

raderas. 

Fotograf Erika Gülich förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. 

Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. 

Vill du ha mer information, ändra dina uppgifter eller anmäla att du inte vill att vi lagrar uppgifter om 

dig enligt ovan är du välkommen att kontakta mig på e-post på: erika.gulich@hotmail.com 
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