Integritetspolicy
Ingress
I vår policy för personuppgifter vill vi beskriva hur vi samlar in, använder och lagrar din information samt hur kontaktar oss
vid eventuella frågor. Vi vill att du skall känna dig trygg med hur dina uppgifter används samt att de är i säkert förvar. Vi
strävar alltid efter att uppnå de krav som ställs på oss som förening och därför kan denna integritetspolicy att komma
uppdateras (senast uppdaterad 2018-09-09).

Personuppgiftsansvar
Trestads Dansare (org.nr 868401-3058) är personuppgiftsansvarig. Har du frågor gällande dina personuppgifter är du varmt
välkommen att kontakta oss, förslagsvis via vår hemsida www.trestadsdansare.se. Vi har som avsikt att endast lagra dina
uppgifter för att kunna utföra samt underlätta arbete inom föreningen i en positiv bemärkelse. Har du åsikter eller
upplever att din information används fel ser vi gärna att du kontaktar oss där vi självklart vill vidta lämplig lösning. För mer
information gällande den nya förordningen om behandling av personuppgifter hittar du på www.datainspektionen.se

Vad en personuppgift är och vad en behandling är
Personuppgift är en uppgift som kan knytas till en nu levande fysisk person. Exempel på en sådan uppgift är namn, adress,
e-post, mobilnummer. Det gäller även i form av elektroniska identifierare, ett exempel är IP-adress om det kan kopplas till
dig som fysisk person, även bilder kan vara en personuppgift. Behandlig av personuppgifter är allt som sker med en
personuppgift, exempel är registrering, lagring, överföring, bearbetning och radering.

Hur vi samlar in och behandlar personuppgifter
Trestads Dansare samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand direkt från dig. Vanligast är det i samband med
att du frivilligt blir medlem eller kontaktar vår förening. Dina uppgifter kan samlas in och lagras på olika sätt, detta kan
innebära att samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika syften. En uppgift som inte längre anses
nödvändig kan alltså tas bort från ett system men kan fortfarande finnas i ett annat för andra ändamål.
Hur och varför dina uppgifter används är främst för att kunna validera ett medlemskap, kontakt vid planering av
föreningsaktivitet eller allvarlig incident samt utskick av reklam och information riktat mot vår förening.
Via medlemskap
När du blir medlem hos Trestads Dansare samlar vi in namn och kontaktuppgifter (mobil och/eller e-post). Dessa
personuppgifter lagras i vårt digitala medlemsregister, data skyddas med hjälp av kryptering och autentisering vilket
innebär att obehöriga inte kan tolka data i dess klartext i krypterad form. Endast ett fåtal person som är aktivt engagerade i
föreningen har rättighet till dessa uppgifter.
Som standard lagras dina uppgifter i två år följt av det senaste verksamhetsåret, detta för att kunna återanvända uppgifter
vid förnyelse av medlemskap. Vid begäran på borttagning av dina personuppgifter innebär att du inte längre kan valideras
som medlem och därmed återkallas ditt medlemskap utan återbetalning.
Vid kontakt, beställning, aktivitetsregistrering och assistans
När du kontaktar oss via vår hemsida med hjälp av kontaktformulär, exempelvis då du vill skicka oss en fråga eller göra en
beställning av någon form. I detta fall skickas ett e-postmeddelande till vår inkorg, tjänst som drivs av tredje part väl känt
inom IT. Samma gäller även i det fall du väljer att skicka oss ett e-postmeddelande direkt till oss utan att använda något av
våra kontaktformulär. Annan form av kontakt är muntlig eller skriftlig dialog där det eventuellt finns behov för att lagra
uppgifter.
Typiska personuppgifter vid kontakt kan vara namn, mobilnummer och e-postadress. Dina uppgifter sparas endast under
en relevant tid för att kunna utföra ärende samt underlätta arbete inom föreningen. Då det inte finns behov av att spara
exempelvis ett e-postmeddelande använder vi oss av rutiner för att granska och rensa icke relevant data. Kontaktuppgifter
kan behöva sparas under en längre för eventuell framtida kontakt, exempel är när du kontaktar oss alternativt blir
kontaktad då ett intresse finns i att kunna planera en eller flera gemensamma aktiviteter. Dessa uppgifter lagras och
behandlas ansvarsfullt av utpekade personer aktivt engagerade i föreningen.

Via en aktivitet
Det kan förkomma att en personuppgift i form av foton kan samlas in via en eller flera aktiviteter. Foton relaterat till våra
föreningsaktiviteter anses ofta som något positivt av där dess syfte är att sprida glädje samt budskapet om att vi är en aktiv
förening. Foton som ansvaras av föreningen kan eventuellt publiceras på vår hemsida eller annan tjänst via tredje part. Om
du finner ett foto som du inte vill skall vara publicerat har du rätt till att få foto borttaget. I dessa fall ber vi dig vänligen att
kontakta oss för att snarast möjlig ta bort de foton som nämns i din begäran.
Via digitala tjänster
På vår hemsida www.trestadsdansare.se kan vi eventuellt använda oss cookies för att kunna ge dig en bättre
användarupplevelse för denna webbplats. En cookie är en liten textfil som sparas på besökarens dator vid uppkoppling mot
webbplats. I de flesta fall accepterar cookies automatiks i en webbläsare. Cookies kan vanligtvis stängas av eller raderas
cookies via webbläsares säkerhetsinställningar, inaktivering av cookies kan dock innebära att en eller flera funktioner inte
fungerar korrekt.

Hur vi skyddar dina personuppgifter
Med hjälp av IT-system och funktioner skyddar vi dina personuppgifter från olovlig eller obehörig behandling. Vi använder
oss även av interna rutiner för att säkerställa att inte fler personer än nödvändigt har tillgång till dina uppgifter samt att de
lagras och behandlas korrekt.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har rätt till att begära förändring
av dina personuppgifter, alternativt få dem borttagna.

