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Integritetspolicy 
 

- Hur vi behandlar dina personuppgifter 
 
Detta dokument beskriver hur Outdoor Vagabond behandlar de personuppgifter 
du lämnar till oss i samband med förfrågningar, bokningar och resor. Vi är måna 
om att de uppgifter du lämnar hos oss hanteras och lagras på ett tryggt och 
säkert sätt i enlighet med den nya dataskyddslagstiftningen – GDPR. 
 
1. Vilka uppgifter vi samlar in och varför 
 
För att kunna leverera god säkerhet och service under våra resor och aktiviteter 
behöver vi samla in en rad uppgifter från dig som deltagare. Vilka uppgifter vi 
behöver samla in är beroende på vilken av våra resor eller aktiviteter du bokar. 
 
Det följande är uppgifter som du kan bli ombedd att delge vid bokning av någon 
av våra resor eller aktiviteter: 
 

• Kontaktinformation. För att vi ska komma i kontakt med dig med viktig 
information kring din bokning ber vi dig om kontaktuppgifter såsom 
namn, adress, telefonnummer och e-postadress. 

• Personuppgifter. För att våra guider ska vara bättre förberedda på den 
grupp de ska leda och lättare kunna fördela eventuella boendeplatser ber 
vi deltagarna om personuppgifter såsom namn, födelsedatum, kön och 
nationalitet. Dessa uppgifter kan vi även behöva dela med de hotell och 
boendeanläggningar som ingår i aktuell resa.  

• ICE-kontakt (in case of emergency). För några av våra resor ber vi er lämna 
namn och telefonnummer till den person ni vill att vi ska kontakta om 
något skulle hända med dig under en resa eller aktivitet med oss. 

• Specialkost och allergier. För att säkerställa att ni får den kost som är 
lämplig för er under en resa eller aktivitet med oss, ber vi er delge om ni 
har några allergier eller önskemål om specialkost. Dessa uppgifter kan vi 
även behöva dela med de restauranger eller andra matleverantörer som 
ingår i aktuell resa. 

• Hälsostatus. För några av våra resor och aktiviteter ber vi er att fylla i en 
hälsodeklaration. Detta är nödvändigt för att våra guider ska kunna 
säkerställa en god och säker upplevelse för alla. 
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2. Betalningsinformation 
 
När du gör en online-betalning hos oss med kreditkort/bankkort hanteras din 
betalning säkert av Stripe Merchant Services. Outdoor Vagabond får därigenom 
ingen information om dina kortuppgifter. Om vi vid en eventuell återbetalning 
skulle behöva be er om era kontouppgifter så raderar vi uppgifterna så fort 
transaktionen är avklarad.  
 
3. Nyhetsbrev och marknadsföring 
 
Vi skickar aldrig ut nyhetsbrev eller direkt marknadsföring till er om ni inte 
uttryckligen har godkänt detta. Om ni registrerar er för våra nyhetsbrev kan ni 
alltid avregistrera detta senare. Vi kommer aldrig att dela eller sälja din e-
postadress till andra företag. 
 
4. Foto och film 
 
Under våra resor och aktiviteter brukar våra guider erbjuda som tjänst att 
fotografera och filma delar av ert äventyr. Vid sidan av att använda detta foto- 
och filmmaterial i vår marknadsföring erbjuder vi också att dela detta material 
med dig och resans övriga deltagare. Film och foto där du kan identifieras 
kommer endast att delas och användas efter att vi mottagit ett generellt 
godkännande från dig. Givetvis delar och använder vi endast material som är 
tilltalande och respektfullt. 
 
5. Hur länge vi sparar dina uppgifter 
 
Vi sparar dina personuppgifter så länge som vi bedömer att det krävs för att 
uppfylla det som var syftet när vi samlade in dem, eller så länge som vi måste 
lagra dem enligt lag. 
 
6. Dina rättigheter 

Du har när som helst rätt att kontakta oss med frågor kring vilka uppgifter vi har 
sparade för dig samt hur dina uppgifter används. Du har också rätt att begära en 
ändring av dina uppgifter samt att be oss radera dem. Vid alla frågor ber vi dig 
kontakta oss via e-post info@outdoorvagabond.com 

 

 

 
 


