
Lagring av personuppgifter 
Det är viktigt att personuppgifter som delas med Supreme Travel är i säkra händer. 

Supreme Travel utför all behandling av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. 

Vad är en personuppgift och en personuppgiftsansvarig 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk 
person som är i livet, t.ex. namn, personnummer, postadress, telefonnummer eller e-
mailadress. En personuppgiftsansvarig är den aktör som ensam eller tillsammans med 
andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. 

Information om personuppgifter 

På vår webbplats kan du behöva lämna personuppgifter. Dessa personuppgifter är 
nödvändiga t.ex. för att köp skall kunna genomföras eller för att du skall kunna erhålla 
information/uppdateringar om din resa bokad hos Supreme Travel. Genom att handla hos 
Supreme Travel accepterar du att Supreme Travel behandlar dina personuppgifter för detta 
ändamål. 

Dina uppgifter används t.ex. för:  
– att kontrollera att köparen är den han/hon utger sig för att vara 
– att hjälpa dig med efterköpsservice 
– att erbjuda dig nya tjänster och produkter om du så önskar 
– att uppgifter lämnas till samarbetspartner i den mån detta erfordras, t.ex. att lämna 
passagerarnamn till flygbolag vid bokning av flygbiljett eller hotell m.m. 

Personuppgiftsansvar 

Supreme Travel AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna som 
samlas in från kunder/besökare på denna webbplats samt i kontakter med Supreme Travels 
personal. 

Nödvändig behandling och behandling med stöd av samtycke 

Supreme Travel kommer endast behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla avtalet 
med dig (d.v.s. för att kunna administrera och förmedla din bokning eller säkerställa leverans 
av ditt köp), för att du gett ditt samtycke, för att följa lagkrav eller för andra berättigade 
intressen. I de fall behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst 
återkalla detta genom att kontakta Supreme Travel. Om du återkallar ditt samtycke kommer 
Supreme Travel att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som 
omfattades av samtycket. Det kan dock förekomma att samma personuppgift behandlas 



både med stöd av samtycke och med stöd av fullgörande av avtalet eller för att uppgiften är 
nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser eller berättigade intressen. Det innebär 
att även om kunden återkallar sitt samtycke och den behandling som grundas på samtycket 
upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos Supreme Travel för andra ändamål. 

Hur samlas personuppgifter in 

Supreme Travel samlar in personuppgifter direkt från dig, genom din användning av våra 
digitala tjänster eller via telefosamtal/e-mail konversation med någon av säljarna på 
Supreme Travel. 

I samband med personlig kontakt: 

Supreme Travel kan samla in personuppgifter från dig vid kontakt med Supreme Travel via 
telefon, via e-post eller via formulär på nätet. I tillägg till förfrågningar eller feedback samlar 
Supreme Travel även in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara frågor från 
kund eller hantera  ärenden såsom namn, order/bokningsnummer, ändringar och 
kontaktuppgifter. Personuppgifter kan också samlas in som kunden själv väljer att lämna till 
Supreme Travel såsom uppgifter om allergier, matpreferenser, hälsotillstånd eller andra 
uppgifter om kunden eller andra personer på samma resa eller bokning för att kunna 
administrera de tjänster kunden beställer genom Supreme Travel. 

I samband med bokning eller köp 

När kunden bokar en resa eller köper någon annan produkt eller tjänst genom Supreme 
Travel så samlas in personuppgifter in för att kunna administrera beställningen. Detta kan 
inkludera uppgifter om namn, födelsedatum, kön, passets giltighetstid och kontaktuppgifter 
både för den som genomför bokningen, och för andra resenärer som ingår i bokningen. I 
samband med detta lagras också information om köpet såsom order/bokningsnummer, vad 
som bokades/köptes, när och var bokningen/köpet genomfördes samt betalningsuppgifter. 
Om du lämnar kommentarer eller önskemål om exempelvis kost eller 
tillgänglighetsanpassning i samband med bokning så lagras även detta för att kunna 
administrera de tjänster som beställs 

Vid användning av webbplats 

Vi användning någon av webbplatser eller någon annan digital tjänst från Supreme Travel kan 
det förekomma att det samlas in uppgifter om ditt användande av webbsidan IP-nummer, 
språkinställningar, webbinställningar, operativsystem, plattform, skärmupplösningar samt 
information om din geografiska placering. Supreme Travel samlar också in uppgifter om hur 
du navigerar i tjänsten, vilka sökningar som görs och vilka produkter i Supreme Travel 
erbjuder kunden/användaren är intresserad av. Supreme Travel använder cookies för att 
tillhandahålla viktiga funktioner och funktionalitet på webbplatser och för att förbättra 
kundupplevelsen.  



Om kunden har bokat en resa via Supreme Travel så kan information utbytas om  resan med 
det eller de resebolag som kommer att genomföra resan eller det eller de företag som 
kommer leverera den beställda tjänsten. 

  

Hantering av personuppgifter 

Utöver vad som redan har framgått i föregående avsnitt så används personuppgifter för de 
ändamål som beskrivs nedan. 

Leverans och administration av beställda tjänster och produkter 

Supreme Travel behandlar personuppgifter för förmedling, administration och leverans av 
bokade tjänster och produkter, dvs. för att kunna fullgöra avtalet med kunden/beställaren. I 
detta ingår bland annat att boka och betala tjänster hos resebolag och andra leverantörer, 
ställa ut resedokument, och administrera ändringar. Administrationen omfattar även 
användning av uppgifter till bokföring, avräkning och revision. 

 Kommunikation och information 

Vid bokning av resa eller tjänst genom Supreme Travel används personuppgifter för utskick 
såsom bokningsbekräftelser, betalningspåminnelser, betalningsbekräftelser, samt 
information om exempelvis avvikelser och erbjudanden kopplade till resan/produkten bokad 
hos Supreme Travel. Sådan kommunikation sker i första hand genom e-mailadress och 
telefonnummer. 

Service till dig som kund 

Supreme Travel använder personuppgifter för att innan, under och efter din resa kunna ge 
den service kunden har rätt till i enlighet med det avtal som ingåtts.  Personuppgifter såsom 
namn och order/bokningsnummer för att identifiera kunden och resan, och kontaktuppgifter 
såsom e-mailadress och telefonnummer för att kunna nå kunden med frågor och 
information.     

Lagkrav 

Behandling av personuppgifter kan komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser 
enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet, redovisning och reklamation. 

  

 

 



Utlämning av personuppgifter 

Supreme Travel är en researrangör som förmedlar resor och tjänster, och för att kunna 
administrera och leverera de produkter och tjänster som kunden bokar eller köper behöver 
Supreme Travel dela personuppgifter med resebolag och andra företag som tillhandahåller 
dessa tjänster. Såsom flygbolag, hotell, utflyktsarrangörer etc. 

Om Supreme Travel är skyldiga enligt lag, eller om lagen så tillåter, kan personuppgifter 
delas med stat och myndigheter i den mån det är nödvändigt. 

All överföring görs i syfte att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter 
enligt ovan beskrivning. Supreme Travel vidtar alla rimliga legala, tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifter hanteras säkert.   

Lagring av personuppgifter 

Supreme Travel sparar personuppgifter endast så länge som det krävs för ändamålet med 
behandlingen i enlighet med den här personuppgiftspolicyn.    

I de fall personuppgifter sparas för att följa lagkrav, t.ex. bokföringslagen, så är det de 
lagstadgade kraven som styr hur länge personuppgifter sparas.  

Skyddande av personuppgifter 

Supreme Travel vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust 
eller obehörig åtkomst, användning, ändring eller radering.  

Kundens rättigheter 

Supreme Travel ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig 
lagstiftning. Supreme Travel kommer på begäran eller på eget initiativ att rätta, radera eller 
komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande och 
kommer att löpande radera personuppgifter när Supreme Travel inte har rätt att fortsätta 
behandla dem för legitima syften. 

Kunden har rätt att begära att personuppgifter ska kompletteras, rättas och i vissa fall 
raderas. Kunden har också rätt att begära att behandlingen av personuppgifter begränsas till 
vissa ändamål samt rätt att invända mot behandlingen (exempelvis om kunden ifrågasätter 
om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). 

 

 

 



Kunden har rätt att har även rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Supreme 
Travel om vilka personuppgifter som finns registrerade i Supreme Travels register och om 
vilka personuppgifter som eventuellt har lämnats ut till tredje part såsom flygbolag, hotell 
m.m.  En sådan begäran skall inkomma skriftligen till Supreme Travel, tillsammans med en 
kopia på giltig legitimation samt din namnteckning i original. 

För att begära registerutdrag från Supreme Travel så skickar skicka en sådan till  

Supreme Travel 
Södra Larmgatan 2. 
 41116 Göteborg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


