
Ny lag gällande personuppgifter (GDPR) 25 maj 2018 träder en dataskyddslag i kraft i hela EU, 
General Data Protection Regulationäven kallad GDPR, eller på svenska Datasäkerhets-förordningen.  
 
Med anledning av detta vill vi inom 21 Gruppen AB informera/upplysa våra kunder om vilken typ av 
information som rörande dig/ditt företag som sparas i våra system.  
 
På 21 Gruppen AB skickar vi nyhetsbrev och för att kunna fortsätta skicka inspiration och nyheter om 
våra restauranger till dig/er måste din/er e-postadress finnas i vår databas.Vi vill gärna fortsätta med 
detta – men på dina villkor.  
 
I samtliga informativa nyhetsbrev från 21 Gruppen AB och dess dotterbolag The Parlour AB, 
Gondoliere AB och Piccolo Gondoliere AB finns information om hur du/ni enkelt kan avregistrera dig 
från framtida nyhetsbrev etc.  
 
Dina/era – såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer. samt personorganisationsnummer 
finns tryggt förvarat i vårt system och lagras där tills du/ni begär att dem ska raderas.  
 
Eftersom du/ni förekommer i våra system, ingår du/ni även i de listor utefter vilka vi använder för att 
skicka nyhetsbrev. Dessa nyhetsbrev skickas ut via e-post, till angiven e-postadress med 
oregelbundna mellanrum.  
 
I o m att du mottagit detta meddelande, och valt att inte avregistrera dig/er eller få din/er data 
bortplockad från våra system, godkänner du/ni att vår uppdaterade GDPR-information nått fram till 
dig/er – och att du/ni accepterar framtida utskick enligt ovan nämnda beskrivning.  
 
Vill du/ni veta vilka uppgifter vi sparat om just dig/er, eller vill du/ni radera samtliga personuppgifter 
rörande dig/ditt företag går det naturligtvis bra. Kontakta då vår DPO (Data Protection Officer) på 
info@group21.se  
 
Vill du/ni ha mer ingående information om våra rutiner kring informationsinsamling och hantering av 
dina/era personuppgifter, kontakta då vår DPO (Data Protection Officer) på mailto: info@group21.se  
 
Kontakt info: 21 Gruppen AB  
Kungsportsavenyn 2  
411 31  
Göteborg 
Tel: +46 708 28 43 73  
eMail: info@group21.se  
Web: www.group21.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vad är GDPR? 
 
GDPR står för General Data Protection Regulation eller på svenska: dataskyddsförordningen. 
Den ersätter tidigare lokala implementationer av EU:s dataskyddsdirektiv som t ex. 
Personuppgiftslagen (PUL) i Sverige. 
dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018. 
  
Vem påverkas av GDPR? 
 
Alla organisationer oavsett storlek som samlar in och behandlar personuppgifter gällande medborgare 
inom EU och EES. Det gäller även om organisationen inte har kontor inom EU. 
Förordningen är gränsöverskridande och gäller både personuppgiftsansvarig och 
personuppgiftsbiträden. 
  
Vad är konsekvensen av att bryta mot GDPR? 
 
Vite är upp till €20 miljoner eller fyra (4) procent (%) av en organisations årliga globala omsättning, 
beroende på vilket som är högre. Registrerade kan kräva skadestånd för skada som orsakats av en 
organisations brott mot GDPR/Dataskyddsförordningen. 
  
21 Gruppen AB med tillhörande dotterbolag arbetar med följande frågor: 
 
Datasäkerhet: Förankrar behovet av säkra system och data. 
Utvärdering av relevanta säkerhetsåtgärder med anledningen av GDPR/Dataskyddsförordningen är 
pågående i samarbete med våra samarbetspartner och leverantörer och beräknas vara klart till 25 maj 
2018. 
  
Den registrerades rättigheter: 
Säkerställa metoder/verktyg för att hantera förfrågningar kring rätten om tillgång till rättelse av/radering 
av och dataportabilitet för/av personuppgifter samt invända mot ett beslut taget enbart baserat på 
automatisk behandling av personuppgifter. 
f o m 25 maj 2018 kommer det på våra samtliga hemsidor finnas länk för frågor samt önskemål om 
borttagning av personuppgifter på info@21gruppen.se 
Vi använder oss av Facebook och Istagram. 
Om du / NI finns på bild som inte ska vara där så kontakta oss!  
Register över behandling: 
Samtliga uppgifter kopplade till personuppgiftsbehandling kommer att dokumenteras allt eftersom 
uppgifter lagras i våra system. 
 
21 Gruppen AB med tillhörande dotterbolag (The Parlour, La Gondola och Piccolo Gondola) använder 
till stor del externa samarbetsparner gällande ekonomi, personalkollen, 
tjänster i molnet (Hemsidor, FaceBook, Twitter, Bordsbeställningar, kontobetalning) som vi har en 
stående dialog med gällande säkerheten kring GDPR. 
 
Avregistrering: 
Du som får detta meddelandet kan även finnas med i våra system och register för att få inbjudningar, 
erbjudanden och nyhetsbrev. Du/ni kan alltid tacka nej till marknadsföring från oss t ex. genom att 
avregistrera dig/er via nedan länk. 
 
21 Gruppen 
 
 


