Dataskyddsförordningen, GDPR.
Nätverket Hallands Företagare.
1.Vilka personuppgifter har vi?
Vi har endast de personuppgifter du själv lämnat till oss, såsom;
Personnummer/organisationsnummer, namn, företagsnamn, adress, telefonnummer, email.
2.Vad gör vi med dem?
Dessa uppgifter använder vi för nödvändigt administrativt arbete.
3. Rättslig grund för hanteringen
Vi hanterar dina uppgifter med stöd i fullgörande av avtal för att administrera ditt medlemskap i Nätverket Hallands
Företagare.
4.Till vem lämnas uppgifterna ut?
Vi anlitar flera olika bolag som behöver uppgifter som exempelvis företagsnamn, organisationsnummer för att utföra sitt
uppdrag. Exempelvis webbdesigners och redovisningskonsult. Vi kan även komma att dela dina uppgifter med svenska
myndigheter.
5.Hur länge behåller vi uppgifterna?
Om du blir medlem i Nätverket Hallands Företagare sparar vi uppgifterna så länge som det krävs för behandlingen eller
som lager kräver. Vi har rättslig skyldighet att spara dina bokförda transaktioner i sju år.
6.Dina rättigheter.
Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
Du har rätt att få dina uppgifter borttagna, under vissa omständigheter. ( Begära att raderas. )
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
Du har rätt dataportabilitet
Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter efter att behandlingen begränsats
Läs mer om dina rättigheter här: https://www.datainspektionen.se/
_______________________________________________________________________________________
När du deltar på evenemang eller aktiviteter.
I samband med evenemang (föreläsningar, seminarier, tävlingar, filmade intervjuer, kampanjer, inspelningar av podcasts,
etc.) eller i samband med undersökningar, hanterar vi de uppgifter som du lämnar till oss.
Vi hanterar dina personuppgifter för att:
1.Administrera aktiviteten och för att kunna återkoppla till dig.
2.Skapa reportage och annat material för sändning i våra sociala kanaler och på vår hemsida.
3.Informera om och erbjuda dina nya marknadsaktiviteter och kundundersökningar.
4.Hantera allergier när nödvändigt, exempelvis förtäring i samband med middagar.
Rättslig grund (intresseavvägning) och (fullgörande av avtal)
_______________________________________________________________________________________

När du kommunicerar med oss hanterar vi de uppgifter som du själv lämnar.
Vi hanterar dina personuppgifter för att:
1.Leverera relevant information
2.Besvara frågor och hantera ditt ärende.
3.Förbättra våra tjänster
Rättslig grund (Intresseavvägning)
Vi sparar dessa uppgifter i upp till 24 månader för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.
Om du har frågor rörande personuppgifter ber vi dig kontakta: mathias@hallandsforetagare.se

