
Integritetspolicy för NetOnNet  

När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss in-
formation om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför ett köp via vår hemsida, blir 
medlem i vår kundklubb, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster där du lämnar ifrån dig 
personuppgifter av något slag. För oss på NetOnNet är det viktigt att du och dina personuppgifter 
behandlas med det ansvar och med den integritet som krävs för att du ska känna att dina personupp-
gifter är i trygga händer. I denna policy kan du tal del av: 

• Personuppgiftsbehandling 
• Information om vilka personuppgifter som behandlas. 
• För vilka ändamål behandlingen sker. 
• Vad vi gör med personuppgifterna. 
• Vilken rättslig grund behandlingen sker på. 
• Hur länge dina personuppgifter finns kvar hos oss.  

• Vilka vi delar dina personuppgifter med. 
• Vilka rättigheter du har och hur du kan utöva dem. 
• Kontaktuppgifter. 



Personuppgiftsbehandling  

Ändamål Genomföra köp av varor och tjänster och vid behov kontrollera din ålder

Personuppgifter • Namn och kontaktuppgifter.

• Person- eller samordningsnummer.

• Betalningsinformation.

• Medlemsnummer och användaruppgifter.

• Orderuppgifter.

• Ljud och bild.

Behandling • Leverera beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kon-
takter i samband med försenad leverans).


• Identifiera dig och kontrollera din ålder.

• Hantera betalning (inklusive att analysera vilka betallösningar som ska erbjudas, vil-

ket innefattar kontroll mot dina betalningsinställningar och godkännande från kredit-
givningsbolag). 


• Kontroll av din adress mot externa källor.

• Hantera reklamations- och garantiärenden.

Rättslig grund Fullgörande av köpeavtalet.

Lagringsperoid Till dess att köpet genomförts (inkl. leverans och betalning) och för en tid om 3 år där-
efter.

Ändamål Ge kundsupport och information om produkter och tjänster som du ber oss om, samt 
hantera kundtjänstärenden och svara på förfrågningar, klagomål och liknande.

Personuppgifter • Namn och kontaktuppgifter. 

• Person- eller samordningsnummer. 

• Betalningsinformation. 

• Medlemsnummer och användaruppgifter. 

• Korrespondens. 

• Orderuppgifter. 

• Ljud och bild.

Behandling • Kommunicera och besvara eventuella frågor till kundservice (via telefon, butik, digi-
tala kanaler inkl. sociala medier. 


• Identifiering. 

• Utredning av eventuella klagomål och supportärenden. 

• Inspelning av samtal i utbildnings- och kvalitetssyfte. 

Rättslig grund • Fullgörande av köpeavtalet vid frågor rörande köpet.

• I övriga fall: berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose 

ditt och vårt berättigade intresse av att kundtjänstärenden kan hanteras.

Lagringsperoid • Till dess att köpet genomförts (inkl. leverans och betalning) och för en tid om 3 år 
därefter.


• I övriga fall: max 1 år.



Ändamål Administrera ditt medlemskap i Klubbhyllan och ditt användarkonto.

Personuppgifter • Namn och kontaktuppgifter. 

• Person- eller samordningsnummer. 

• Betalningsinformation. 

• Medlemsnummer och användaruppgifter. 

• Orderuppgifter. 

• Tekniska uppgifter om den utrustning som medlemmar använder.

Behandling • Ge inloggningsbehörighet.

• Säkerställa identitet och ålder.

• Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter.

• Spara kvitton för garanti och reklamation.

• Hantera inställningar och uppgifter om t.ex. betalningssätt och leverans.

• Spara shoppinglistor.

• Lämna förslag på inköpslistor eller liknande åtgärder.

Rättslig grund Fullgörande av medlemsavtalet för Klubbhyllan.

Lagringsperoid Till dess att medlemskapet avslutas.

Ändamål Kunna lämna förmåner och erbjudanden till medlemmar i Klubbhyllan.

Personuppgifter • Namn och kontaktuppgifter. 

• Person- eller samordningsnummer. 

• Betalningsinformation. 

• Medlemsnummer och användaruppgifter. 

• Orderuppgifter. 

• Tekniska uppgifter om den utrustning som medlemmar använder.

• Segment- och livstil (civilstånd, preferenser, intressen, beteenden och inkomstnivå).

Behandling • Skapa personliga erbjudanden och generella medlemserbjudanden, anpassade ny-
heter, produktrekommendationer, inspiration, förmåner och inbjudningar till event.


• Analys av köphistorik, ålder, kön, bostadsort, angivna preferenser samt resultat från 
kundnöjdhets- och marknadsundersökningar.


• Indelning av medlemmar i segment, vilket ligger till grund för den personliga an-
passningen nämnd i första punkten.

Rättslig grund Fullgörande av medlemsavtalet för Klubbhyllan.

Lagringsperoid Till dess att medlemskapet avslutas.



Ändamål Kunna ge besökare, kunder och medlemmar en personligt anpassad upplevelse.

Personuppgifter • Namn och kontaktuppgifter.

• Födelsedata.

• Betalningsinformation. 

• Medlemsnummer och användaruppgifter.

• Orderuppgifter. 

• Tekniska uppgifter om den utrustning som medlemmar använder.

• Segment- och livstil (civilstånd, preferenser, intressen, beteenden och inkomstnivå).

Behandling • Skapa ett för dig personligt anpassat innehåll, t.ex. genom relevanta produktrekom-
mendationer, inspel från vår expertpanel, presentation av erbjudanden och andra 
liknande åtgärder som innebär en förenkling för dig.


• Förenkling av din användning av våra tjänster, t.ex. genom att favoriter, inköpslistor 
och personliga inställningar sparas.


• Personlig kommunikation baserad på ditt medlemsbeteende.

• Analyser av de uppgifter som samlas in. Baserat på insikterna av dessa analyser 

anpassas kommunikationen, samt hjälper oss att utveckla vårt produkt- och tjänste-
sortiment.

Rättslig grund • Fullgörande av medlemsavtalet för Klubbhyllan.

• Berättigat intresse för besökare och kunder. 

Lagringsperoid • Till dess att medlemskapet avslutas.

• För besökare och kunder: till dess att uppgifterna inte längre behövs för att ändamå-

len med behandlingen ska vara uppfyllda, dock max 5 år.

Ändamål Marknadsföra produkter och tjänster.

Personuppgifter • Namn och kontaktuppgifter.

• Födelsedata.

• Betalningsinformation. 

• Medlemsnummer och användaruppgifter.

• Orderuppgifter. 

• Tekniska uppgifter om den utrustning som medlemmar använder.

• Segment- och livstil (civilstånd, preferenser, intressen, beteenden och inkomstnivå).

Behandling • Visa relevanta produktrekommendationer, ge förslag på inköpslistor, spara shop-
pinglistor.


• Skicka direktmarknadsföring via elektroniska och övriga kanaler.

• Skicka nyhetsbrev via elektroniska och övriga kanaler.

• Utföra kampanjer och skicka erbjudanden och inbjudningar till event.

Rättslig grund • Fullgörande av medlemsavtalet för Klubbhyllan.

• Samtycke för det fall sådant lämnas, t.ex. vid beställning av nyhetsbrev.

• I övrigt: berättigat intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster.

Lagringsperoid • Vid medlemskap: till dess att medlemskapet avslutas.

• Vid samtycke: till dess att samtycket återkallas.

• I övriga fall: max 1 år. 



Ändamål Bjuda in dig att deltaga i kundundersökningar och affärsutvecklingsinitiativ.

Personuppgifter • Kontaktuppgifter.

• Information om hur du använder våra sidor, genom t.ex. videoinspelning, musrörel-

ser, klick och liknande.

• Dina kommentarer och synpunkter på våra sidor, tjänster och produkter.

• Kön.

• Tekniska uppgifter om den utrustning som används.

• Segment- och livstil (civilstånd, preferenser, intressen, beteenden och inkomstnivå).

• Data som du kan välja att dela med oss:

• Kön.

• Ålder.

• Civilstånd.

• Barn i hushållet.

• Boendeform.

• Sysselsättning.

Behandling • Visa relevanta produktrekommendationer, ge förslag på inköpslistor, spara shop-
pinglistor.


• Skicka direktmarknadsföring via elektroniska och övriga kanaler.

• Skicka nyhetsbrev via elektroniska och övriga kanaler.

• Utföra kampanjer och skicka erbjudanden och inbjudningar till event.

Rättslig grund • Fullgörande av medlemsavtalet för Klubbhyllan.

• Samtycke för det fall sådant lämnas.

Lagringsperoid • Vid medlemskap: till dess att medlemskapet avslutas.

• Vid samtycke: till dess att samtycket återkallas.

Ändamål Genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event.

Personuppgifter • Namn och kontaktuppgifter.

• Födelsedata.

• Uppgifter som du lämnar i samband med en tävling eller ett event.

• Medlemsnummer och användaruppgifter för event som riktar sig till medlemmar.

Behandling • Kommunicera med dig som deltar i tävlingen.

• Kommunicera med dig innan och efter eventet (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frå-

gor eller utvärderingar).

• Identifiera dig och kontrollera din ålder.

• Utse vinnare och förmedla vinster.

Rättslig grund • Fullgörande av medlemsavtalet för Klubbhyllan vid event/tävlingar.

• Samtycke för det fall sådant lämnas, t.ex. vid anmälan.

• I övrigt: berättigat intresse av att kunna hantera ditt deltagande i tävlingar/event.

Lagringsperoid Under den tid tävlingen/eventet pågår.



Ändamål Utvärdera och förbättra våra sortiment och tjänster och de system som de tillhanda-
hålls i, som t.ex. genom felsökning, dataanalys, utveckling, testning och liknande.

Personuppgifter • Kontaktuppgifter.

• Ålder.

• Kön.

• Orderuppgifter och användargeneread data (t.ex. klick- och besökshistorik).

• Korrespondens med dig, inkl. eventuell feedback på våra produkter och tjänster.

• Tekniska uppgifter om den utrustning som används.

• Information om hur du har interagerat med oss, hur länge du använt tjänsten, var 

och hur länge olika sidor besöktes, svarstider, hur du når och lämnar tjänsten och 
liknande.


• Segment- och livstil (civilstånd, preferenser, intressen, beteenden och inkomstnivå).

Behandling • Göra tjänster mer användarvänliga, t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla 
informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i 
våra digitala kanaler.


• Ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden.

• Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra vårt sortiment. 

• Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra NetOnNet:s resurseffektivitet ur ett 

miljö- och hållbarhetsperspektiv.

• Ta fram underlag i syfte att planera nyetableringar av butiker och lager.

• Ge dig möjlighet att påverka vårt sortiment.

• Ta fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för oss och 

för dig.

Rättslig grund Berättigat intresse av att tillgodose vårt och våra kunders intresse av att utvärdera och 
förbättra våra sortiment och tjänster och de system som de tillhandahålls i.

Lagringsperoid 3 år efter insamlandet.

Ändamål Förhindra missbruk av en tjänst (förhindra, förebygga och utreda brott)

Personuppgifter • Namn och kontaktuppgifter.

• Personnummer.

• Videoinspelningar från kamerabevakning.

• Orderuppgifter.

• Tekniska uppgifter om den utrustning som används.

• Uppgifter om hur våra digitala tjänster används.

Behandling • Utreda eller förhindra bedrägerier eller andra lagöverträdelser.

• Förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på 

användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köp-, 
medlems- eller tjänstevillkor.


• Skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

Rättslig grund • Rättslig förpliktelse om sådan föreligger.

• I övrigt: Berättigat intresse av att förhindra missbruk av en tjänst.

Lagringsperoid Beroende på typ av behandling, dock max 3 år.



Ändamål Lämna försäkringserbjudande.

Personuppgifter • Namn och kontaktuppgifter.

• Födelsedata.

• Orderuppgifter.

Behandling • Erbjuda dig en försäkring när garantin på din produkt gått ut.

• Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter.

Rättslig grund Berättigat intresse av att ge erbjudande om försäkring när garantin på en produkt gått 
ut.

Lagringsperoid 1 månad efter det att garantitiden löpt ut.

Ändamål Dela och ta del av andra kunders utvärderingar av produkter/tjänster.

Personuppgifter • Namn/användarnamn.

• Din utvärdering av en produkt/tjänst.

Behandling Skapa en användaridentitet så du kan publicera utvärderingar på vår eller våra samar-
betspartners sidor.

Rättslig grund Berättigat intresse av att dela och ta del av produktrecensioner från användare.

Lagringsperoid Så länge produkten finns i vårt sortiment.

Ändamål Fullgöra diverse rättsliga förpliktelser i t.ex. bokförings- och skattelagstiftningen.

Personuppgifter • Namn och kontaktuppgifter.

• Personnummer.

• Ordernummer.

• Korrespondens med dig.

Behandling Uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut, t.ex. 
krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommuni-
kation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåter-
kallelser.

Rättslig grund Rättslig förpliktelse.

Lagringsperoid Beroende på typ av behandling, dock längst 7 år.



Vilka vi kan komma att dela personuppgifterna med 

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra 
till, eller dela din information med, utvalda tredje parter.  

Leverantörer, underleverantörer samt bolag inom NetOnNet koncernen: 
För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för andra syften beskrivet i den här policyn 
kan NetOnNet komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer samt 
bolag inom NetOnNet koncernen. 

Betal- och kreditbolag: 
För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer. Om du väljer att 
använda kredittjänster som tillhandahålls via våra partners kommer dina personuppgifter delas med 
betal- och kreditbolag. Våra partners kan även komma att ta en kreditupplysning på dig vid köp av 
abonnemang samt vid ansökan om krediter. 

Försäkringsgivare: 
Om du i samband med ditt köp väljer att försäkra någon av dina produkter kommer dina personupp-
gifter samt produktinformation delas med försäkringsgivaren.  

Myndigheter: 
På grund av lagkrav eller med ditt godkännande kan NetOnNet komma att dela dina uppgifter med 
myndigheter såsom Radiotjänst, Skatteverket, Polisen eller andra myndigheter. 



Dina Rättigheter 

Rätt att få tillgång till din data 
Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. 
Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar. 
  
Rätt till rättelse 
Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dit själv ändrad/rättad. 
  
Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd") 
Om du inte längre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade, förutsatt 
att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldig-
heter som t.ex. bokföringslagen, som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i 
de fall endast spara den data som vi är skyldiga enligt lag att hålla. Om behandlingen baseras på 
samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter att raderas. 
  
Rätt att begränsa 
Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:  
om du bestrider att personuppgifterna är korrekta 
behandlingen är olaglig 
vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller 
försvara ett rättsligt anspråk.  

Rätt att invända 
Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavväg-
ning.  
  
Rätt till dataportabilitet 
Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit till oss som behandlas automatiskt, över-
förda till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att 
behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter 
på ett ogynnsamt sätt. 
  
Rätt att återkalla samtycke 
Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit NetOnNet. 
  
Rättigheter vid profilering 
Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegri-
pet profilering och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig. Detta gäller dock inte: 



om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal för med dig 
om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning 
om du har samtyckt till behandling 
  
Kontakta oss 
Personuppgiftsansvarig är NetOnNet AB som är ett svenskt bolag registrerat hos Bolagsverket med 
organisationsnummer 556520-4137 och har sitt säte i Borås. 

Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss 
på integritetsskydd@netonnet.com (SE); personvern@netonnet.com (NO) alternativt ringa NetOn-
Net kundservice +46 (0)33-488 488. 
  
  
Tillsynsmyndighet 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som 
behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att NetOnNet behandlar 
dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till 
IMY.  

Kontaktuppgifter 
Telefonnummer: 08-657 6100 
E-post: imy@imy.se 
  
Uppdateringar 
NetOnNet förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i denna policy. 


