Information om Axess Publishing AB:s
prenumerationsvillkor och behandling av personuppgifter.
Kundtjänst: axess@flowyinfo.se och tel 08-799 63 31
Ansvarig utgivare för Axess: Peter Elmlund
Organisationsnummer: 556919-4763
Adress: Jakobsbergsgatan 2, 111 44 Stockholm
Telefon: 08-788 50 00
E-post: Info@axess.se

Prenumerationsvillkor
Erbjudande om prenumeration på tidningen Axess Magasin gäller i hushåll inom Sverige. Till
utlandet tillkommer porto. Prenumerationen är tidsbegränsad och förlängs inte automatiskt
utan vid slutet av perioden skickas ett erbjudande om fortsatt prenumeration. I
prenumerationen ingår även tillgång till Axess Plus material, med reservation för geografiska
begräsningar.
Prenumerationer på Axess Plus är en löpande månadsprenumeration som förnyas löpande
utan uppsägningstid. Axess Plus omfattar Axess Magasins digitala utgivning och tillgång till
Axess TV, med reservation för geografiska begräsningar.
Personuppgifter
Axess Publishing AB månar om din integritet och att skydda de personuppgifter som vi
behandlar om dig. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande
personuppgiftlagstiftning. I det följande beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar dina
personuppgifter.
Axess Publishing AB via prenumerationshanteringen Flowy Information AB samlar in
nödvändiga uppgifter som namn, postadress, telefonnummer och mejladress från dig i
samband med att du anmäler dig för prenumeration på tidskrift. Dessa uppgifter behövs för
att vi ska administrera kundförhållandet, skicka ut magasinet och möjliggöra för dig att
använda våra digitala tjänster och även för att kunna rikta erbjudanden och marknadsföring
till dig genom postutskick.
Behandlingen av dina personuppgifter för administration av kundförhållandet och för analys
och statistikändamål grundas på att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla
avtalet med dig och tillhandahålla tidskriften Axess.
Behandlingen av dina personuppgifter för att rikta erbjudanden och marknadsföring till dig
grundas på en intresseavvägning som säger att detta utgör en ömsesidig nytta. Vid frågor
eller ändringar kan du när som helst kontakta vår kundtjänst, 08-799 63 31.

Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos
de ansvariga leverantörerna Axess Publishing AB, Flowy Information AB och Tidsam AB som
behöver behandla personuppgifterna i enlighet med ändamålen ovan har tillgång till dina
personuppgifter.
Dina personuppgifter kan komma att sparas upp till ett år efter det att kundförhållandet
med Axess Publishing AB upphört. Efter att kundförhållandet har upphört kan dina
personuppgifter efter en intresseavvägning komma att behandlas för att rikta
marknadsföring och erbjudanden till dig avseende tidningsprenumerationer grundat på det
tidigare kundförhållandet.
Axess Publishing AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet
med gällande personuppgiftslagstiftning.
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan begära en
kopia av dessa. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och du kan begära
att vi raderar dina personuppgifter (t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för
ändamålet eller om du återkallar ditt samtycke). Notera att en begränsning eller radering av
dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden och
leverera tidningen du beställt.
Om du har några frågor kring denna information är du välkommen att kontakta oss (för
frågor om din prenumeration rekommenderas vår kundtjänst via: 08-799 63 31 alt.
axess@flowyinfo.se. Om du vill nå Axessredaktionen: redaktionen@axess.se och vid frågor
till TV-sidan: info@axess.se)

