Diabetesveckan
Information om GDPR
Vi följer dataskyddsförordningen (”GDPR”). Vi ser det som en självklarhet att
varken sälja, handla eller hyra ut dina personliga uppgifter till andra och vi följer
givetvis de regler som finns i dataskyddsförordningen.
Enligt dataskyddsförordningen ska våra kunder få information om hur dennes
personuppgifter behandlas vilket vi beskriver nedan.
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig enligt följande:
1. Vid anmälan till diabetesveckan:
Förnamn, efternamn, födelsedatum, adress, e-postadress, telefonnummer, ev
allergi.
Syftet med en sådan behandling ärför att kunna delta på våran diabetesvecka
och för bokföringslagen.
Vi får de uppgifterna personligen från dig vid anmälan till Diabetesveckan. Dina
uppgifter sparas hos vår hemsideleverantör Loopia och Jotform. Dina uppgifter
sparas i 7 år enligt bokföringslagen. Efter det raderas dina uppgifter om du inte
längre är kund hos oss.
2. Våra nyhetsbrev:
Vi sparar namn och e-postadress hos Mailchimp som vi använder då vi sänder ut
mail till flera än en person åt gången. Genom Mailchimp sänder vi ut nyhetsbrev
om bla. kommande Diabetesvecka.
3. Kundundersökningar/utvärderingar
Vi sparar kundundersökningar och utvärderingar som du självmant har svarat på
och samtyckt till i Jotform med säkra uppdaterade lösenord. De sparas så länge
vi arbetar med dem och sedan raderas de.
4. Sammanfattningsvis:
Vi behandlar dina/era personuppgifter med största försiktighet och delar eller
säljer dem inte vidare till någon tredjepart eller tredjeland.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har
om dig för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar
behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på lotta@diabetesveckan.se Om du
har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Personuppgiftsansvarig för Diabetesveckan är ordförande i Diabetesmammorna
Lotta Carlberg som du lättast når på Tel: 070-204 19 06 eller E-post
lotta@diabetesveckan.se
Uppdaterad 2019-01-28
Den 25 maj 2018 ersätts PUL (Personuppgiftslagen) med en dataskyddsförordning från EU,
General Data Protection Regulation, GDPR.

