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Personuppgiftspolicy 

Djurö Konst & Kultur 

 

Djurö Konst & Kultur (Föreningen) är en ideell förening, org.nr 802410-5895, med syfte att berika 

kulturen i Värmdö kommun. Föreningen ägnar sig åt teater, film, konsthantverk, måleri, dans, 

musik, spel och andra aktiviteter inom ramen för den kulturella verksamheten. Verksamheten 

bygger på medlemskap och intäkter kommer i huvudsak från medlemsavgifter och intäkter från 

evenemang, samt till viss del från kommunala bidrag. Föreningen har inte som syfte att vara 

vinstdrivande. 

Gällande personuppgifter i samband med medlemskap iakttar Föreningen den s.k. GDPR-lagen 

(EU-direktiv) eller den svenska dataskyddslagen. För mer information om skydd för 

personuppgifter gå in på www.datainspektionen.se 

Deltagande i Föreningens aktiviteter bygger på medlemskap. I och med detta måste föreningen ha 

tillgång till personuppgifter. Personuppgifter som kan komma att vara nödvändiga är namn, 

mejladress, personlig bostadsadress, telefonnummer, i vissa fall även kontouppgifter och 

eventuellt personnummer för att kunna identifiera just dig (vid exempelvis betalning eller 

återbetalning). Vid evenemang där mat och dryck serveras kan information om eventuella allergier 

behövas. Dina personuppgifter kan även komma att vidarebefordras till andra kulturella 

verksamheter inom ramen för våra samarbetspartner. Behandling av personuppgifter ska enligt 

lagen bygga på en rättslig grund. Rättslig grund är bl. a genom avtal, samtycke eller s.k. allmänt 

intresse (intresseavvägning). Förutom på Föreningens hemsida kan personuppgifter även komma 

att behandlas på Föreningens Facebooksida. Privata, enskilda inlägg svarar den enskilde för, att 

reglerna efterföljs.   

Föreningen använder sig inte av s.k. Cookies (kakor), dvs spårning av besökta sidor, profilering mm. 

Varför behöver vi dina personuppgifter? 

I och med att Föreningen bygger på medlemskap är det nödvändigt att samla in personuppgifter 

för administrering av medlemskapet. Den lagliga grunden är då avtalet mellan föreningen och 

medlemmen om hantering av medlemskapet och medlemsavgifter. För övrig administration kan 

rättsliga eller andra förpliktelser vara nödvändigt för hantering av dina personuppgifter, såsom vid 

deltagande vid årsmöte, inköp av biljetter vid evenemang, enligt Bokföringslagen, skattelagar eller 

andra myndighetsbeslut, men även i samband med att Föreningen söker kulturbidrag genom 

exempelvis Värmdö kommun, där antalet medlemmar ska redovisas. 

I andra fall kan samtycke användas som rättslig grund och då ska detta samtycke lämnas frivilligt 

och specifikt. Exempel på samtycke kan gälla publicering av bilder tagna på evenemang. Detta 

kommer då framgå på särskild information på Föreningens hemsida eller vid anmälan till aktivitet 

eller vid ansökan om medlemskap. 

Föreningen kan använda den rättsliga grunden intresseavvägning när det gäller att dela 

personuppgifter till andra kulturaktörer som Föreningen har samarbete med. Anledningen är att 

Föreningen utgår ifrån att du har ett berättigat intresse av att ta del av fler kulturaktiviteter 

utanför Föreningen. Dina personuppgifter kan även komma att användas i kontakt med dig om 

förbättring och utveckling av Föreningens verksamhet. 

http://www.datainspektionen.se/
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Hur samlas personuppgifter in? 

Genom anmälan till Föreningen om medlemskap eller deltagande i en aktivitet via Föreningens 

hemsida begärs nödvändiga personuppgifter enligt ovan. Medlemsregistret är endast åtkomligt för 

Föreningens styrelse. Personuppgifterna lagras i en säker databas administrerad av Föreningen. 

Vilka kan vi dela dina personuppgifter med? 

Som ovan nämnts kan vi komma att dela dina personuppgifter med andra kulturaktörer som 

bedriver liknande verksamheter där Föreningen tror att du kan ha intresse av att få denna 

information. Även Värmdö kommuns kulturenhet kan komma att delges dina personuppgifter för 

utskick av kommunens aktiviteter. Du kan när som helst meddela Föreningen att du inte längre är 

intresserad av denna information. Vi tar då bort dig från denna sändlista. 

Föreningen delar inte personuppgifter med andra aktörer som ligger utanför Föreningens 

verksamhet och ej heller med s.k. tredje land (utanför EU). 

Biljettköp vid evenemang 

Vid vissa evenemang samarbetar vi med ett webbaserat biljettsystem, www.nortic.se. 

Föreningen har ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal med detta företag. Nortic administrerar enbart 

biljettförsäljning. I samband med detta måste du för att kunna köpa biljetter lämna nödvändiga 

personuppgifter. Dessa används enbart för detta ändamål och delas inte med tredje part. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Föreningen sparar dina personuppgifter så länge medlemskapet pågår, eller om du är en tillfällig 

besökare, i högst ett år. I vissa fall kan en rättslig förpliktelse kräva längre lagringstid (exempelvis 

årsmötesprotokoll). Vi kan komma att spara avidentifierade uppgifter för statistikändamål.  

Länkar till andra webbplatser 

På Föreningens hemsida, www.djurokultur.se finns länkar till andra webbplatser. På dessa kan 

finnas andra regler och ansvar än Föreningens. 

Dina rättigheter 

Du kan när som helst begära rättelse av felaktiga eller inaktuella uppgifter. Du kan när som hels 

invända mot att dina personuppgifter används i direktmarknadsföring, automatiskt 

beslutsfattande eller profilering. Du har rätt att en gång per år begära ut dina personuppgifter som 

finns lagrat hos oss och för vilket ändamål de används. Du kan även när som helst återkalla ett 

avgivet samtycke. I vissa fall kan det då innebära att Föreningen inte kan administrera/hantera ditt 

medlemskap. 

Ändringar av denna personuppgiftspolicy 

Denna personuppgiftspolicy kan ändras och uppdateras när så behövs. Detta kommer inte att 

påverka dina rättigheter. Du är välkommen att lämna synpunkter på denna policy, som kan 

förbättra och förtydliga informationen till våra medlemmar. 

För kontakt och mer information: Personuppgiftsansvarig är Djurö Konst & Kultur, Box 81, 139 02 

Djurhamn. E-post: info@djurokultur.se/ Ämne: Personuppgiftsansvarig 
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