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Utgångspunkter
AB Uppsala Nya Auktionskammare (”UAK”) fäster stor vikt
vid skyddet av den personliga integriteten för Inlämnare,
Budgivare, Köpare och andra personer som besöker eller på
annat sätt har kontakt med UAK, oavsett om detta sker på
nätet eller vid personligt besök eller på annat sätt.
Personuppgifter och annan data som samlas behandlas
som utgångspunkt strikt konfidentiellt i enlighet med vad
som framgår av denna policy.
Vad som föreskrivs i denna dataskyddspolicy gäller utöver
vad som föreskrivs i UAK:s Köpvillkor och Säljvillkor. Dessa
finns tillgängliga på www.uppsalaauktion.se.
Genom att besöka UAK:s webbplats eller visningslokaler
eller kontor eller om du på något annat sätt använder
UAK:s tjänster accepterar du vad som föreskrivs i
UAK:s dataskyddspolicy och UAK:s behandling av dina
personuppgifter.
UAK:s dataskyddspolicy gäller inte för andra webbplatser
även om det finns länkar till sådana på UAK:s webbplats.
Sådana operatörers dataskyddspolicies bör därför
kontrolleras innan deras webbplatser besöks.
Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är uppgifter om personliga eller sakliga
förhållanden som avser eller kan här-ledas till en viss person,
exempelvis uppgifter om namn, postadress, e-postadress
och liknande.
Insamling och behandling av personuppgifter
För den som besöker UAK:s webbplats sparar UAK
som standard den IP-adress som den besökande har
tilldelats, från vilken webbsida besöket sker samt tid och
varaktighet för besöket samt alla uppgifter i samband
med avgivande bud. Dessutom sparas information om hur
kunden elektroniskt i övrigt interagerar med UAK och om
hur UAK:s webbplats används (bl.a. språkinställningar,
webbläsarinställningar,
tidszoner,
operativsystem,
plattformar och skärmupplösningar, nedlaggningsfel och
liknande.)
Förutom från den enskilde själv kan personuppgifter
avseende namn, adress och annan kontaktinformation
komma att inhämtas från allmänt tillgängliga källor.
Beträffande den som anmäler sig som budgivare kan
också kreditupplysningsinformation komma att inhämtas
i enlighet med gällande lagstiftning. Om särskilda skäl
föreligger kan även andra personuppgifter komma att
inhämtas från externa källor.
Användning och vidarebefordran av personuppgifter
UAK använder av den enskilde lämnade och på annat sätt
inhämtade personuppgifter i den omfattning som krävs för
teknisk administration och utveckling av UAK:s webbplats,
administration av budgivningen på auktioner, hantering av
övriga kundrelaterade saker, statistik och kundanalyser och
egna undersökningar i övrigt, lagstadgat uppgiftslämnande
samt fullgörande av andra uppgifter av allmänt intresse.

För den som inte uttryckligen förbjuder detta används också
lämnade och på annat sätt inhämtade personuppgifter för
att informera om UAK:s tjänster.
Cookies
Cookies är små filer som lagras på besökarens hårddisk.
De underlättar navigeringen på UAK:s webbplats och ökar
användarvänligheten.
UAK använder cookies för att ta del av besökarnas
preferenser och för att utforma UAK:s webbplats på ett
optimalt sätt. UAK använder cookies även för att få reda på
om den besökande tidigare besökt UAK:s webbplats. Det är
då endast den cookie som har sparats på den besökandes
dator (etc.) som identifieras.
Den som önskar besöka UAK:s webbplats, kan göra detta
även utan cookies. Detta genom att ändra inställningarna
på den besökandes webbläsare.
Sekretess
UAK behandlar lämnade och inhämtade personuppgifter
strikt konfidentiellt med de undantag som anges i det
följande. Sådana personuppgifter lämnas inte till någon
myndighet eller till något enskilt företag eller till någon
enskild person om det inte krävs för att fullgöra UAK:s
avtalsenliga skyldigheter i förhållande till UAK:s kunder.
I övrigt lämnas endast personuppgifter ut i den utsträckning
som föreskrivs i lag. Uppgifter kan också efter en
intresseavvägning i varje enskilt fall komma att lämnas ut
för att fullgöra uppgifter av allmänt intresse. I dessa fall
lämnas uppgifter endast i den omfattning som i det enskilda
fallet krävs för att tillgodose angivet ändamål. Beträffande
uppgifter av allmänt intresse lämnas uppgifter normalt
inte ut på sådant sätt att enskilda levande personers eller
nyligen avlidna personers identitet röjs.
Härutöver kan UAK komma att lämna ut personuppgifter
för det fall att UAK anlitar utom-stående tjänsteleverantörer
som utför uppdrag för UAK:s räkning. En förutsättning är att
dessa har en dataskyddspolicy som minst motsvarar denna
dataskyddspolicy när det gäller skyddet av personuppgifter.
UAK lämnar aldrig ut några personuppgifter till tredje man
för marknadsföring, om inte berörd enskild uttryckligen
godkänt ett sådant utlämnande.
Samtliga anställda hos och vid UAK liksom de uppdragstagare
som UAK anlitar för hanteringen av personuppgifter har
informerats om sekretessen och skriftligt förbundit sig att
följa denna.
Hur länge sparas personuppgifter?
Personuppgifter sparas så länge som krävs för att fullgöra de
ändamål för vilka de samlats in.
Om den berörde enskilde begär det förstörs insamlade
personuppgifter omgående, om inte UAK måste spara
uppgifterna för att kunna fullgöra ingångna avtal, fullgöra en
lagstadgad uppgiftsskyldighet eller uppgifterna i annat fall
måste sparas enligt lag eller för att UAK skall kunna fullgöra
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en uppgift av allmänt intresse. I sådana fall sparas uppgifterna
så längre och i den utsträckning som krävs för att avtalen
skall kunna fullgöras eller föreskrivet uppgiftslämnande skall
kunna ske eller uppgiften av annat skäl måste sparas enligt
lag (normalt innebär detta att uppgifterna måste sparas i tio
år) eller måste sparas för att uppgifter av allmänt intresse
skall kunna fullgöras (i sådana fall kan uppgifterna sparas
i mer än tio år). Uppgifter av allmänt intresse tar främst
sikte på uppgifter avseende kulturhistorisk dokumentation,
kulturhistoriska proveniensuppgifter samt uppgifter som
kan ha betydelse för utredning av brott. Den som lämnat
sådana uppgifter till UAK medger att uppgifterna sparas för
angivna ändamål.
Var sparas personuppgifterna?
Lämnade och på annat sätt insamlade personuppgifter
sparas i Sverige och/eller annat land inom EU, EES eller i
Förenade Konungariket. Namn och e-postadresser, men
inga andra personuppgifter, kan även komma att sparas i
USA i den utsträckning som krävs för utskick av nyhetsbrev
och inbjudningar. Genom avtal har sådana fall föreskrivits
att samma dataskydd skall tillämpas som gäller enligt EU:s
dataskyddsförordning.
Rätt till information, klagomål
Den som önskar få information om eller rättelse av
egna personuppgifter som behandlas av UAK eller
att lämnade personuppgifter inte skall användas för
marknadsföringsändmål har rätt att kostnadsfritt begära
detta skriftligt hos UAK på följande adress:
Uppsala Auktionskammare,
Attention Personuppgiftsansvarig,
Box 184, 751 04 Uppsala.
Den som har frågor om UAK:s hantering av personuppgifter
eller är missnöjd med denna hantering kan också vända sig
till UAK på den nyss angivna adressen.
Den som även härefter är missnöjd med UAK:s behandling
av personuppgifter kan lämna in ett klagomål till
Datainspektionen (www.datainspektionen.se) som är svensk
tillsynsmyndighet beträffande EU:s dataskyddsförordning.
Den som är missnöjd kan också vända sig till tillsynsmyndigheten i det land där han eller hon bor eller arbetar.
Denna dataskyddspolicy har beslutats av UAK:s styrelse
och gäller fr.o.m. den 21 maj 2018.

