Behandling av personuppgifter
Föreningen Midsommargården behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. Föreningen Midsommargården (802473-2219)
registrerar, lagrar och behandlar personuppgifter för att kunna tillhandahålla information om föreningens tjänster och erbjudanden, för att
kunna tillhandahålla de specifika erbjudanden och tjänster en anmäler sig till samt för att hantera de åtaganden föreningen må ha
Observera att en inte kan lämna samtycke eller ingå avtal åt andra, utom om en är vårdnadshavare för barn vars uppgifter föreningen
behandlar.
Uppgifter föreningen kan komma att registrera:
●
●
●
●
●
●

Namn
Adress
Mail
Telefon
Personnummer (när föreningen samverkar med studieförbund)
Statistik kring bokningar (ex. hur en hittade oss, ip-nummer, webbläsare)
Registrerade personuppgifter kan komma att användas för:

●
●
●
●

Kontakt inför och efter bokning/aktivitet
Marknadsföring av föreningens aktiviteter (genom exempelvis nyhetsbrev)
Redovisning mot studieförbund
Uppföljning/utvärdering
Registrerade personuppgifter lagras så länge det behövs för ovanstående användningsområden, dock längst två år efter att föreningen har
mottagit uppgifterna.
Registrerade personuppgifter kan komma att lagras i:

●
●
●
●

Föreningens bokningssystem
Föreningens mailsystem
Föreningens och dess medarbetares datorer samt i molnet
Utskrivna i föreningens lokaler, på föreningens kontor samt i föreningens arkiv
Registrerade personuppgifter kan komma att delas med:

●
●
●
●
●
●
●
●

Studieförbund
Bidragsgivare
Tjänsteleverantörer kring föreningens bokningssystem
Tjänsteleverantör för föreningens nyhetsbrev
Tjänsteleverantör för föreningens bokföring
Inkassobolag
Myndigheter som lagligen kräver det
Övriga deltagare på samma aktivitet kan komma att få tillgång till namn, mail och telefonnummer
Överföring till tredje land
Föreningen överför inte personuppgifter till tredje land.
Publicering av bilder
I verksamheten tar föreningen ibland bilder och film för att använda i marknadsföring, på
hemsidan eller i sociala medier. Dessa bilder lagras i föreningens bildbank och kan klassas som en personuppgift om det går att känna igen
personerna på bilden/filmen. En måste säga till vid aktiviteten om en inte vill vara med på bild/film.
Rättigheter

●
●
●
●
●
●
●

En har rätt till insyn i hur personuppgifter behandlas
En har rätt att få reda på var informationen har kommit ifrån, om en inte registrerat den själv
En har rätt att begära information om föreningens behandling av personuppgifter
En har rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter, om förutsättning finns enligt tillämplig lag
En har rätt att begära begränsning av behandling eller invändning mot behandling om förutsättning finns enligt tillämplig lag
En har rätt att återkalla ett samtycke
En har rätt att inge klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till tillsynsmyndigheten (www.datainspektionen.se)
Vid ytterligare frågor eller om en vill nyttja någon av sina rättigheter, kontakta föreningen på hej@midsommargarden.se

