Integritetspolicy för föreningen Hornbore Ting
Hornbore Ting värnar om din personliga integritet. För att tydligare redogöra hur vi
hanterar dina personuppgifter har vi uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet med
dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), som började
gälla den 25 maj 2018.
Styrelsen för Hornbore Ting är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande
lagstiftning. Styrelsen nås via e-post till info@hornboreting.se
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy för att återspegla förändringar i
vår verksamhet eller gällande lagar. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns
alltid på vår hemsida.

Vem behandlar vi personuppgifter om
Hornbore Ting behandlar personuppgifter om dig som är medlem, handlare, kund
eller leverantör.

Följande uppgifter samlar vi in









Förnamn och efternamn
Personnummer till medlemsregistret (för att kunna söka bidrag för
aktiviteter/kurser som föreningen ordnar)
Företagsnamn/gruppnamn
Adress
E-post
Telefonnummer
När du besöker vår hemsida använder vi cookies. Du hittar mer information
om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.
Foto till trycksaker och hemsida endast efter samtycke från dig.

Varför vi behandlar personuppgifter (laglig grund)




Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som medlem, handlare, kund eller
leverantör samt för fakturering och bokföring.
Ge dig information och erbjudanden om föreningens aktiviteter.
Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Hur samlar vi in personuppgifter




Som medlem lämnar du uppgifter till medlemsregistret när du går med i vår
förening.
Som handlare lämnar du uppgifter när du ansöker om att få komma till vår
marknad.
Som kund eller leverantör lämnar du dina uppgifter i samband med
fakturering.

Hur länge vi sparar personuppgifter
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara
dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Hornbore Ting kan
komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav.

Var behandlas personuppgifterna
Vi strävar alltid efter att utföra behandlingen inom EU/EES. Foton (efter samtycke)
kan komma att användas på hemsidan och därigenom spridas till tredjeland, det vill
säga land utanför EU/EES.

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?
Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs
enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga
förpliktelser gentemot dig.

Rätt att begära information
Du har rätt att begära information och tillgång till de personuppgifter föreningen
behandlar om dig i form av ett utdrag. Du har också rätt att få dina uppgifter rättade
eller raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga.
Vill du veta om vilka personuppgifter Hornbore Ting har om dig, skicka en
undertecknad begäran om registerutdrag till Hornbore Ting. Registerutdraget skickas
till din postadress.
Begäran skickas till föreningens fakturaadress som du hittar på hemsidan under
menyn Kontakt.

