Villkor för Borrow-and-play-at-home DICE CAFE STHLM AB
En kund som köper tjänsten Borrow-and-play-at-home har rätt att låna spel från kaféet. Vid starten 2019-04-15 kommer
man kunna välja mellan 35 stycken av Dice Cafes särskilt utvalda spel. En gång i månaden kommer 4 nya titlar lanseras.
Tjänsten gäller från och med det datum som kunden köper Borrow-and-play-at-home och gäller i 6 månader.
Kunden har rätt att mot uppvisande av giltigt Borrow-and-play-at-home-kort låna ett spel i taget bland de titlar som har
valts ut av Dice Cafe.
Dice Cafe ansvarar inte för att samtliga titlar finns tillgängliga vid en viss tidpunkt. Kunden väljer själv i vilken ordning och
vilka spel denne vill låna. Spelen byts fritt under kortets giltighetstid och vid utgången av 6 månader får kunden behålla
det spel den har hemma.
Borrow-and-play-at-home är personligt och måste tecknas av kunden själv. Borrow-and-play-at-home kan inte överlåtas
till någon annan.
Kunden ansvarar för att obehörig användning av Borrow-and-play-at-home tjänsten inte sker. Borrow-and-play-at-home
är en tjänst som börjar gälla direkt vid avslutat köp och kunden har inte rätt att ångra köpet av Borrow-and-play-at-home.
Dice Cafe har rätt att ändra dessa villkor. Uppdaterade villkor publiceras 30 dagar innan de träder i kraft. Vid var tid
gällande villkor finns på: http://dicecafesthlm.se/borrow-and-play-at-home/
Integritetspolicy Dice Cafe STHLM AB
På Dice Cafe STHLM AB, nedan kallat Dice Cafe, arbetar vi för att säkerställa att din personliga integritet skyddas i
enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter behandlas
och skyddas. Aktuell integritetspolicy finns alltid tillgänglig på vår webbplats.
Denna integritetspolicy gäller våra kunder som köpt tjänsten Borrow and Play at Home. Policyn reglerar hur vi behandlar
dina uppgifter. Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.
Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Personuppgiftsansvarig är Dice Cafe STHLM AB, 559078-2214, Polhemsgatan 21, 112 30 Stockholm för behandlingen
av personuppgifter.
Vad är behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk nu levande person.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med dessa uppgifter. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör
en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller manuellt. Exempel på vanliga behandlingar är insamling,
registrering, organisering, lagring, bearbetning, överföring och radering.
Vad för slags personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar in personuppgifter vid köp av tjänsten Borrow and Play at Home. Det kan till exempel omfatta
kontaktinformation, telefonnummer och/eller e-postadress.
I samband med att vi samlar in personuppgifter specificeras vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte samt hur länge vi
avser att behålla dem.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:
●

För att registrera dig som kontaktperson

●

För att bearbeta dina förfrågningar

●

För att kontakta dig vid eventuella problem med bokning

●

För att informera dig om nya, ändrade tjänster/produkter/rutiner

●

För att hantera prenumerationer

●

För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev eller annan information/kommunikation

●

För att genomföra och hantera deltagande i tävlingar

●

För att ansluta till nya tjänster

●

För att kunna fullgöra bolagets rättsliga förpliktelser

●

För att skicka enkäter, marknadsundersökningar som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster

●

För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål, eller så länge som vi enligt lag är
skyldiga att göra det. Dina uppgifter raderas i enlighet med den information du får vid registrering av uppgifter.
Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att när som helst skriftligen begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dessa uppgifter är
felaktiga kan du begära att få dem rättade. Du kan alltid begära att få dina personuppgifter raderade. Lagstadgade krav
på personuppgifter kan inte raderas.
Kontakta oss genom brev alternativt via e-post. Kontaktuppgifter finns i slutet av policyn.
Alla vars personuppgifter finns registrerade hos oss har rätt att:
●

Få information om behandling av personuppgifter i samband med insamling av uppgifter.

●

Utan kostnad (en gång per år) på begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade hos oss.

●

Få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade.

●

Återkalla ett lämnat samtycke till användning av personuppgifter.

●

Få sina uppgifter raderade om dessa inte krävs enligt lagstiftning.

●

Avstå från riktad marknadsföring.

●

Begära att de uppgifter som du lämnat överförs till annan personuppgiftsansvarig (s k dataportabilitet).

●

Informeras om personuppgiftsincident som inträffat genom exempelvis data-/säkerhetsintrång.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter med tredje part för marknadsföringsändamål.
Personuppgifter kan överföras utan biträdesavtal till externa parter med eget personuppgiftsansvar när det finns laglig
grund eller rättslig skyldighet för överföringen. Överföringen ska då dokumenteras och endast nödvändiga uppgifter ska
överföras.
Dice Cafe STHLM AB
Polhemsgatan 21, 112 30 Stockholm
dicecafesthlm@gmail.com

