Miniatyrsällskapet personuppgiftspolicy

Miniatyrsällskapet hanterar uppgifter om dig som är medlem i föreningen, kursledare eller som ställer ut på våra mässor.
Föreningen är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som är registrerade om dig.
Vi behöver hantera dina personuppgifter för att fullgöra våra åtaganden mot dig som ditt medlemskap i Miniatyrsällskapet, eller
vårt avtal med dig som kursledare eller utställare, medför i enlighet med 6.1 b i Dataskyddsförordningen.
Vi använder uppgifter om ditt namn, adress, din e-postadress och ditt mobilnummer/telefonnummer för att kunna skicka ut
medlemsbrev och kallelser till årsmöten, kurser och andra medlemsaktiviteter. Uppgifterna behövs också för att kunna
administrera våra medlemsaktiviteter. Om du deltar i våra aktiviteter kan vi också komma att behandla uppgifter om
kostönskemål, t.ex. olika allergier. Om du är utställare behandlar vi också uppgifter om din eventuella webbsida.
Det är bara de personer i föreningen som behöver uppgifterna som får tillgång till dina personuppgifter. Andra som kan få del av
dina uppgifter är de leverantörer av olika system för hemsida och molntjänster som vi använder.
Dina uppgifter som utställare publiceras i vår utställningsbroschyr, hemsida och på Facebook/Instagram. Vi kan komma att
publicera bilder från utställarbord/utställare på hemsidan och på Facebook/Instagram. I alla dessa fall baseras behandlingen på
ditt avtal med oss enligt 6.1 b i Dataskyddsförordningen.
Om du är ledamot i styrelsen, kursansvarig eller på annat sätt funktionär kan ditt namn och kontaktuppgifter komma att
publiceras på vår hemsida, i medlemsbrev, sociala kanaler eller på annat sätt. Även i detta fall baseras behandlingen på en
intresseavvägning mellan ditt behov av integritet och föreningens behov att informera om vår verksamhet enligt 6.1 f
Dataskyddsförordningen.
När du inte längre är medlem sparar Miniatyrsällskapet dina personuppgifter i ett år efter det att medlemskapet upphört.
Därefter raderas uppgifterna. Är du utställare sparar vi dina uppgifter ett år efter det senaste utställartillfället. Deltagarlistor från
medlemsaktiviteter sparar vi tre månader.
Hur du tar tillvara dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen
Eftersom vi är personuppgiftsansvariga ansvarar vi för att dina uppgifter hanteras på rätt sätt och ska se till att du kan ta tillvara
dina rättigheter.
Om du vill göra något av följande:






Rätta en felaktig uppgift
Begära att vi raderar en uppgift
Begränsa hur vi använder dina uppgifter
Invända mot hur vi behandlar dina uppgifter
Begära registerutdrag

ska du kontakta oss på:
info@Miniatyrsallskapet.se

Om du vill klaga på hur Miniatyrsällskapet använder dina uppgifter
Vill du klaga på hur Miniatyrsällskapet hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen. Det går bra att eposta Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se

