Villkor Ströms Vänner
När du går med i Ströms Vänner blir du en del av oss på Ströms. Naturligtvis rår man om sina
vänner lite extra. Du får personliga inbjudningar till exklusiva evenemang och förmånliga
erbjudanden. Du får även möjlighet att boka en personal shopper i Ströms Purple Room utan
någon kostnad eller krav på köp. Att vara Strömsvän är kostnadsfritt, kortlöst och vi sparar
dina kvitton digitalt.
Du går med i Ströms Vänner i vår butik eller på stroms.com. Du ska ha fyllt 16 år.
Medlemskapet, som är personligt och inte kan överlåtas, är endast tillgängligt för
privatpersoner.
För att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig enligt nedanstående villkor måste vi
samla in och behandla dina personuppgifter. Genom att du använder ditt medlemskap anses
du ha godkänt villkoren och den behandling av personuppgifter som beskrivs i Ströms
integritetspolicy.
Nedan följer våra villkor för Ströms Vänner.

Förmåner, erbjudanden och kommunikation
Som Strömsvän får du nyhetsbrev med inspiration, inbjudningar till evenemang och
förmånliga erbjudanden.
Vi kommunicerar vanligtvis med dig via e-post och på stroms.com, men ibland
kommunicerar vi även genom digital annonsering på externa webbsidor (t.ex. Facebook och
Instagram) eller via vanlig post. Om du inte vill ha kommunikation i form av nyhetsbrev från
oss, kan du avregistrera dig via länk i mailet alternativt kontakta oss. Om du avregistrerar dig
från e-post kommer vi inte kunna skicka dig erbjudanden och inbjudningar till evenemang. Vi
kommer heller inte spara dina kvitton.
De uppgifter du lämnar till oss när du går med i Ströms Vänner, t ex ålder eller bostadsort
kan ligga till grund för vår kommunikation med dig och vilka erbjudanden som presenteras
för dig. På så vis undviker vi att skicka information till dig som du skulle kunna uppfatta som
onödig eller ointressant. Vi kommer i första hand att samla in informationen direkt från dig
men för att kontrollera att vi har rätt adressuppgift till dig kan vi också behöva kontrollera
informationen mot offentliga register. Vi sparar uppgifterna till dess att medlemskapet
avslutas.

Digitala kvitton
Som en service till dig som är Strömsvän så sparar vi dina kvitton digitalt när du gör ett köp
hos oss i butiken.

Giltighet och avslut
Ditt medlemskap i Ströms Vänner gäller tills vidare. Du kan när som helst avsluta ditt
medlemskap genom att kontakta oss. Vid avslut av medlemskap raderas alla personuppgifter
som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa medlemsvillkor.
Ströms förbehåller sig rätten att säga upp ett medlemskap vid misstanke om missbruk av
medlemskapet.

Ändring i villkoren
Ströms kan komma att göra ändringar i medlemsvillkoren. Innan en villkorsändring träder i
kraft informeras du alltid på stroms.com eller via e-post. Om ändringarna är av väsentlig
betydelse kommer du att informeras i god tid innan ändringar börjar gälla och vi kommer
även att förklara innebörden av ändringarna.

Kontakt och mer information
Vid frågor om Ströms Vänner, kontakta oss gärna på info@stroms.com eller tel 08-22 63 00.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och dina fullständiga rättigheter i
vår integritetspolicy.

Varmt välkommen till Ströms Vänner!

Senaste uppdatering av medlemsvillkoren 2018-05-20.
Med anledning av GDPR* har vi förtydligat våra medlemsvillkor och kompletterat dem med en integritetspolicy
(gäller fr.o.m. 2018-05-25) som mer utförligt beskriver hur vi sparar och analyserar din personliga information.

*Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018.
GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

