Integritetspolicy Föreningen Läckö Vänner
Personuppgiftsansvar
Föreningen Läckö Vänner är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter
på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontakta
oss” till vänster på sidan. Behandlingen av personuppgifter är av största vikt, all behandling
av personuppgifter sker på ett säkert sätt. Personlig integritet står i centrum för att
behandling av personuppgifter inom ramen för föreningens verksamhet. Vi tar integritetsoch dataskyddsfrågor på största allvar och följer gällande lagstiftning. Vår målsättning är att
du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vidtar alla
rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.
När och hur sker behandling av personuppgifter?
Personuppgifter (namn, postadress, telefonnummer och e-post) sparas i vårt datasystem för
att vi skall kunna utföra vårt uppdrag, avseende bokningar av resor, betalning av
medlemsavgifter och utskick av Medlemsbrev per post samt i vissa fall mail. Vi lämnar
också en namnlista till Stiftelsen Läckö Slott för utskick av inbjudan till invigningen av
sommarens utställningar. Uppgifterna raderas vid inaktualitet.
Personuppgifter (namn och e-post) som lämnas i samband med tävlingar sparas bara så
länge som krävs för att utse en vinnare.
Föreningen Läckö Vänner har som policy att inte samla in och registrera känsliga
personuppgifter. Om du däremot själv lämnar information om allergier och specialkost
förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.
Föreningen Läckö Vänners hemsida är en undersida till Stiftelsens Läckö Slott webplats.
Stiftelsen upprättar statistik över antal besök, antal gånger enskilda sidor läses, vilka
webbadresser besökarna kommer ifrån och vilka sökmotorer och sökord som används för
att komma in på webbplatsen. Syftet härmed är att ge en uppfattning om hur webbplatsen
kan förbättras. Således samlar stiftelsen in uppgifter om domännamn, webbläsare och
operativsystem, tidpunkt då du gick in på webbsidan och varifrån du eventuellt länkade dig
in.
Länkar
På Stiftelsen Läckö Slotts webbplats lackoslott.se förekommer länkar till andra webbplatser.
Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers
integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.
Samtycke
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.
Rätt att begära information
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 vår skattmästare ingrid.johnsson@kallandso.nu eller telefon070-294 34 38. Om du
har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Kontakta oss
Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du
välkommen att kontakta oss även per brev;
Föreningen Läckö Vänner
Läckö Slott

531 99 Lidköping

