
Medlemsvillkor	  Fyndklubben	  

Allmänna	  bestämmelser	  
Dessa	  bestämmelser	  reglerar	  våra	  medlemsvillkor.	  Med	  medlem	  avses	  den	  som	  registrerat	  sig	  och	  
via	  e-‐post	  fått	  vår	  bekräftelse.	  	  

Reglerna	  kan	  förändras	  
Ibland	  kan	  det	  dyka	  upp	  nya	  funktioner	  eller	  företeelser	  som	  kräver	  att	  medlemsreglerna	  förändras	  
och	  det	  är	  därför	  viktigt	  att	  du	  då	  och	  då	  besöker	  denna	  regelinformation.	  
	  
Personuppgifter	  
Personuppgifterna	  inhämtas	  främst	  direkt	  från	  medlemmen	  själv,	  men	  kan	  även	  komma	  att	  
kompletteras	  genom	  uppdatering	  från	  andra	  tillgängliga	  databaser,	  främst	  med	  korrekta	  namn-‐	  och	  
adressuppgifter	  för	  post-‐	  och	  telekommunikation.	  Dina	  personuppgifter	  kommer	  att	  hanteras	  i	  
enlighet	  med	  gällande	  bestämmelser	  i	  personuppgiftslagen	  (PUL).	  Du	  har	  rätt	  att	  efter	  begäran	  få	  ta	  
del	  av	  de	  personuppgifter	  som	  finns	  registrerade	  om	  dig.	  Du	  har	  också	  rätt	  att	  när	  som	  helst	  begära	  
rättelse	  av	  eventuellt	  felaktiga	  eller	  ändrade	  uppgifter.	  Genom	  att	  bli	  medlem	  
hos	  Fyndklubben.se	  samtycker	  du	  till	  att	  vi	  registrerar	  dina	  personuppgifter.	  När	  du	  är	  registrerad	  
som	  medlem	  gäller	  medlemskapet	  tills	  vidare.	  Det	  kostar	  inget	  att	  registrera	  sig	  som	  medlem	  
hos	  Fyndklubben.se	  och	  du	  kan	  när	  som	  helst	  avsluta	  ditt	  medlemskap.	  För	  att	  avsluta	  medlemskapet	  
skickar	  du	  ett	  mail	  till	  info@fyndklubben.se.	  Du	  kan	  också	  avsluta	  medlemskapet	  genom	  att	  klicka	  på	  
avregistreringslänken	  i	  de	  nyhetsbrev	  vi	  skickar	  till	  dig.	  
	  
Nyhetsbrev	  
Som	  nyhtesbrevsmedlem	  i	  Fyndklubben.se	  får	  du	  automatiskt	  vårt	  nyhetsbrev	  via	  e-‐post	  i	  vilket	  vi	  
löpande	  skickar	  ut	  information	  om	  de	  senaste	  och	  hetaste	  erbjudandena	  och	  arrangerar	  tävlingar.	  Du	  
kan	  när	  som	  helst	  tacka	  nej	  till	  framtida	  utskick	  genom	  att	  enkelt	  klicka	  på	  avregistreringslänken	  
längst	  ned	  i	  nyhetsbrevet.	  För	  närvarande	  skickar	  vi	  ca	  1	  erbjudande	  per	  vecka	  och	  arrangerar	  en	  
egen	  tävling	  i	  Fyndklubben.ses	  namn	  en	  gång	  per	  månad.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


