
DINA RÄTTIGHETER 

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina 
personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att 
uppfylla dina rättigheter. Vänligen kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter. 
 
Du har rätt att: 
 
Begära tillgång (s.k. registerutdrag) 

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör 
dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. 
registerutdrag. 
 
Begära rättelse 

Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära 
att uppgiften rättas. 
 
Återkalla samtycke 

I den utsträckning som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du 
rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det be-
tyder att om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade 
personuppgifter om det finns lagligt stöd för detta.   
 
Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse 

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har 
om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, 
trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för 
behandlingen som överväger ditt integritetsintresse. 
 
Begära radering 

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock 
inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna. 
 
Begära begränsning av behandling 

Du har även rätt att under vissa omständigheter begära att behandlingen av dina 
personuppgifter begränsas. Om behandlingen har begränsats får vi endast, utöver lagra 
uppgifterna, behandla dem med stöd av ditt samtycke, för att vi ska kunna fastställa, göra 
gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annans rättigheter. 
 
Flytta din data (dataportabilitet) 

Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format 
(dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar 



endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa 
lagliga grunder, t.ex. ditt samtycke. 
 
Kontakt 
Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att 
kontakta oss. Se nedan för kontaktuppgifter. Om du inter är nöjd med det svar du har fått har 
du rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen). 
 
Stockholms Hästbutik AB 
556786–6883  
 
info@stockholmshastbutik.se 
 


