INTEGRITETSPOLICY
Järna Festival Academy är måna om att skydda våra besökares personuppgifter. I enlighet med
dataskyddsförordningen (GDPR) har vi förtydligat vår dataskyddspolicy som förklarar hur vi använder
din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.
Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?
En personuppgift är information som är möjlig att knyta till dig, t.ex. ditt namn, din e-post eller
liknande. Behandling av personuppgifter är allt som sker med dem, exempelvis insamling,
bearbetning, lagring, läsning, avidentifiering eller lagring.
Ändamål med behandling av personuppgifter
Vi samlar in data för att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster
och produkter. All hantering av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen.
Samtycke
Du ger oss ditt samtycke till att vi får behandla en eller flera personuppgifter till exempel om du önskar
prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Hur länge sparas dina uppgifter?
Vi sparar data i en forms som möjliggör identifiering av dig endast så länge som det är nödvändigt för
att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så
länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider till exempel vad gäller redovisningskrav.
Personuppgifter som lämnas i samband med prenumeration av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge
som du är prenumerant. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter.
Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Vi kommer inte att sälja, dela eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part.
Dina rättigheter
Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter om dig som Järna Festival Academy
behandlar.
Du har rätt att få felaktiga uppgifter, ofullständiga eller missvisande på något sätt korrigerade.
Du har rätt till radering om någon av följande förutsättningar gäller:
● Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller
behandlats.
● Om behandlingen grundar sig enbart på samtycke och du återkallar ditt samtycke.
● Om personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
● Du invänder mot behandling för marknadsföringsändamål.
● Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
● Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi använder IT-system för att skydda dina personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver
behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.
Har du frågor om vår policy?
Vid frågor kring vår integritets- och dataskydd eller hur vi behandlar dina personuppgifter kontakta oss
på: contact@jarnafestivalacademy.com

