NYHETSBREV REGLER OCH VILLKOR

1. På webbplatsen www.unityline.se kan du prenumerera på nyhetsbrevet och få gratis
nyhetsbrev via mail, som skickas av Unity Line Limited Filial Sverige, Bornholmsgatan
8C, SE 271-39 Ystad.
2. Inspektör för dataskydd, e-post: iod@unityline.pl

3. Prenumerationen på Nyhetsbrevet kräver att man anges en e-postadress. Epostadressen kommer endast att användas för att skicka ut information som
Nyhetsbrevet.
4. Efter att du prenumererat på Nyhetsbrevet får du information om våra bästa erbjudanden,
nyheter, kampanjer och tävlingar, dvs. kommersiell information, i den mening som avses i
art. 2 i lagen av den 18 juli 2002 om elektronisk tillhandahållande av tjänster.

5. Nyhetsbrev skickas inte oftare än varannan vecka.
6. Om vi har fått ytterligare uppgifter från dig, det vill säga ditt namn och svaret på hur
ofta du reser mellan Sverige och Polen, skickas information som är anpassad till
ovanstående angivna uppgifter. Du har rätt att invända mot ovanstående profil när
som helst, till e-postadressen: iod@unityline.pl
7. ”Du kan när som helst avbryta mottagandet av vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken

”Om du inte vill få nyhetsbrevet längre, klicka på” länken i slutet av varje meddelande som
skickas som Nyhetsbrevet."
8. Administratören för dina personuppgifter är Unity Line Limited Sp. z o. o Avdelning i Polen,

med huvudkontor vid Pl. Rodła 8 i Szczecin, postnummer: 70-419 (nedan kallad:
”Administratör”) tel: 91/3595695 e-post: unity@unityline.pl
9. Dina personuppgifter behandlas för att skicka ut nyhetsbrev, efter att du
prenumererar på nyhetsbrevet, via formuläret som anges på hemsidan.
10. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är art. 6 par. 1 lit. b)
Den allmänna förordningen om dataskydd (GDPR - General Data Protection
Regulation), det vill säga administratörens genomförande av leveransavtalet som
beställts av dig / ditt nyhetsbrev.
11. Unity Line Limited delar eller överför inte dina personuppgifter med andra tredje parter än

enheter i samma kapitalgrupp som Unity Line Limited och enheter som behandlar
personuppgifter på uppdrag av Unity Line Limited i samband med sina reklam- och
marknadsföringstjänster enligt de överlåtna uppgifterna om överlåtelse av uppgifter.

12. Dina personuppgifter kommer att behållas under perioden för leverans av
nyhetsbrevet. Vid uppsägning av mottagande av nyhetsbrevet raderas dina
personuppgifter omedelbart.
13. Du har rätt att begära:
a) tillgång till dina personuppgifter och rättelse av dessa
b) Att uppgifterna raderas eller begränsa behandling av dessa
c) överföring av personuppgifter till annan dataadministratör,
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d) lämna ett kalgomål till tillsynsmyndigheten: Ordförande för Dataskyddsenheten,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, Polen eller Datainspektionen Box 8114, 104 20
Stockholm. om det anges att uppgifterna behandlas i strid med lagen,
1. Alla frågor och förfrågningar relaterade till behandlingen av data ska skickas till
följande adress: iod@unityline.pl
14. Det är nödvändigt att tillhandahålla dina personuppgifter (e-post) för att
kontraktsadministratören ska kunna genomföra leveransen av ditt nyhetsbrev (för
din tjänst via elektroniska medel) och följden av att du inte ger ovanstående
personuppgifter är förmågan att tillhandahålla denna tjänst till dig av administratören.
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