Integritetspolicy
Hur vi hanterar dina personuppgifter
Den nya Dataskyddsförordningen – GDPR gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den
25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen innehåller regler om
hur man får behandla personuppgifter.
Illustratörcentrum ansvarar för de personuppgifter (namn, adress, e-postadress, titel, befattning,
företag/organisation) du lämnar till oss när du registrerar dig via vårt nyhetsbrev, gör en beställning
eller kontaktar oss i något ärende. Dina personuppgifter förmedlas aldrig vidare till tredje part utan ditt
godkännande.
Personuppgifter lagras endast i syfte att fullgöra avtalade tjänster, som till exempel att följa upp ett
ärende av uppdragsförmedling eller annan art, beställning av katalogen Swedish Illustrators & Graphic
Designers, eller för att informera om evenemang och liknande. Lagringstiden sker i regel enligt
bokföringslagen.
När du kontaktar oss godkänner du att Illustratörcentrum använder personuppgifterna för att
kommunicera med dig via e-post, telefon eller andra kommunikationsmedel för att följa upp dina frågor
eller ditt ärende. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är det avtal som du
ingår med Illustratörcentrum via kontakten med oss.

Vid frågor om personuppgiftshanteringen
Vill du korrigera eller radera dina personuppgifter kontakta oss på info@illustratorcentrum.se

Information till medlemmar i Illustratörcentrum (nedan kallad IC)
1. Dina personuppgifter registreras i IC:s databas genom ansökan för medlemskap, via
illustratorcentrum.se, e-post, telefonkontakt, eller på annat sätt. Genom att ansöka om medlemskap
samtycker du till IC:s lagring och hantering av dina personuppgifter.
2. Personuppgifter lagras i syfte att fullgöra avtalade tjänster, samt kommunicera gällande pågående
utbildningar, träffar, årsmöte, medlemsundersökningar eller andra projekt.
3. När du ansöker om medlemskap godkänner du att IC använder personuppgifterna för att
kommunicera med dig via e-post, telefon eller andra kommunikationsmedel för att upplysa om
aktuella aktiviteter, utbildningar eller annat som kan vara relevant.
4. IC kommer inte dela dina personuppgifter med annan part i annat syfte utan ditt godkännande.
5. Som medlem i IC ansvarar du själv för att uppdatera dina uppgifter för att IC ska kunna fullfölja sina
åtaganden gentemot dig.
6. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är det avtal som du ingår med IC
vid ansökan om medlemskap.
7. IC förbehåller sig rätten att behålla uppgifter i sju (7) år efter avslutat medlemskap.
Vid frågor kontakta oss på info@illustratorcentrum.se
Den här dataskyddspolicyn är ett levande dokument och innehållet kan komma att justeras. Den
senaste versionen finns alltid här på webbplatsen. Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2018-05-23.
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