Dataskyddspolicy för Arkitekturens vänner - ArkDes
vänförening
För oss på Arkitekturens Vänner är det viktigt att du känner dig trygg när du lämnar dina
uppgifter till oss. Vi vill att du känner till vad som händer med dina uppgifter och förstår
hur vi hanterar och behandlar dem. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade
hos oss och att behandlingen lever upp till kraven i Dataskyddsförordningen GDPR.
Vår integritetspolicy gäller för alla som besöker vår webbplats, är medlem eller ansöker
om medlemskap i Arkitekturens vänner eller på annat sätt kommer i kontakt med oss. I
policyn berättar vi hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver
också vilka rättigheter du har och hur du går till väga för att göra dem gällande.

Vem är ansvarig för personuppgifterna vi samlar in?
Personuppgiftsansvarig för föreningens insamling av personuppgifter är Arkitekturens
Vänner, , org.nr: 802004-2688, c/o ArkDes, Box 16410, 103 27 Stockholm.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person
som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Bilder på och
ljudupptagningar av individer som behandlas i dator kan också vara personuppgifter även
om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (till
exempel IP-nummer och cookies) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska
personer.

Vad är behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som
görs med personuppgifterna är en behandling, oavsett om det sker automatiserat eller
inte. Exempel på vanliga behandlingar är: insamling, registrering, organisering,
strukturering, ändring, lagring, bearbetning, spridning överföring och radering.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket syfte?

När du köper medlemskap av oss samlar vi in dina personuppgifter såsom namn, adress, epostadress och telefonnummer (för dem som inte har mail) samt betalningsuppgifter.
Arkitekturens vänner använder personuppgifterna med stöd av laglig grund. Här följer en
översikt av ändamålen för behandling av personuppgifter genom Arkitekturens Vänner och
den lagliga grund som gäller.

Köp av medlemskap och hantering av betalning
Genom att du köper medlemskap hos oss så ingår vi ett avtal med dig. Avtalet och
behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden
som medlemsförening. Om inte uppgifterna lämnas tvingas vi neka dig köpet.

Hantering av medlemskap och medlemskort, förmåner och erbjudanden
Denna hantering är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vår del av avtalet enligt
föreningens medlemsvillkor. Genom att t.ex. tillverka och skicka ut medlemskort, ge
rabatter och bjuda in till olika evenemang. Vid arrangemang kan vi behöva kontrollera
medlemskap och medlemsnummer. Den lagliga grunden är även här avtal.

För att kunna lämna meddelanden, skicka information och erbjudanden och för att
kunna marknadsföra Arkitekturens vänners verksamhet

Arkitekturens vänner har ett berättigat intresse av att kunna kunna kommunicerar kring
medlemsaktiviteter och dokumentera och informera om verksamhet och program på
föreningen och ArkDes.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss vid din medlemsansökan, kan vi också komma
att samla in personuppgifter i samband med dokumentation av vår verksamhet och våra
evenemang. De uppgifter vi samlar in då kan vara fotografier samt ljud- och
videoupptagningar.

Personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina
personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett
personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt
våra instruktioner. Dina personuppgifter delas enbart när det handlar om lagkrav eller då
det är tillåtet enligt lag.

Lagring och lagringstid
Dina uppgifter sparas så under medlemskapets giltighetstid och en tid av 24månader
därefter. De kan också sparas längre om det bedöms vara nödvändigt för att uppfylla de
ändamål för vilka de insamlades. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs
enligt tillämplig lag.

Säkerhet för dina personuppgifter
Arkitekturens vänner försäkrar att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda
säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till
informationen.
På Arkitekturens vänner hanterar vi endast den informationen vi behöver och dessa
hanteras enbart av de som behöver den. Allt med målet att förena säkerhet och integritet
med bästa möjliga service.

Rättigheter
Du har alltid rätt att begära insyn i din personuppgiftsbehandling och att få tillgång till
uppgifterna. För att säkerställa att det är rätt person som begär uppgifterna kan vi, när vi
mottagit din begäran begära kompletterande uppgifter. När du begär ett registerutdrag ska
detta ske skriftligen och vara undertecknat av dig. Du har också alltid rätt att begära att
personuppgifter rättas och har själv möjlighet rätta felaktiga uppgifter på ditt
användarkonto.
Du kan även begära radering av dina uppgifter. I vissa fall kan det hända att vi inte kan
tillmötesgå din begäran om uppgifterna behövs för att vi ska kunna uppfylla våra lagliga
förpliktelser och skyldigheter. Självklart har du även rätt att invända mot vår behandling
av dina uppgifter.
Du har rätt att när som helst avstå från marknadsföring och utskick.

Klagomål och tillsynsmyndighet.
Anser du att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt hoppas vi att du
omgående informerar oss om detta. Det är datainspektionen som ansvarar för tillsyn enligt
dataskyddslagstiftningen. Den som anser att personuppgifter hanteras på ett felaktigt sätt
kan självklart anmäla detta till Datainspektionen.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till
personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter
för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Vi tar dataskydd på stort allvar och du kan alltid kontakta oss via e-post med dina frågor
om personuppgifter och dataskydd på vannerna@arkdes.se eller telefon 08 – 611 35 96,
säkrast onsdagar kl 10-16.

