Uppgifter vi behandlar om dig
Som en följd av ditt medlemskap i Föreningen Eskilstuna Ölkultur (FEÖ), behandlar
Eskilstuna Ölkultur AB (EÖA) personuppgifter om dig. De uppgifter om dig som vi
behandlar är: namn, adress, e-post. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte
fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.
Hur vi samlar in uppgifterna
FEÖ hämtar uppgifter om dig i din anmälan om medlemskap antingen via formulär på
webben eller via blankett i baren.
Varför vi samlar in uppgifterna
Ändamålet med behandlingen är att samla information om hur länge ditt medlemskap löper så
att vi kan informera om förnyelse. Vi skickar också ut information om vad som händer i
puben. Denna information kan avbeställas.
Hur länge vi sparar data
Personuppgifter bevaras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till
ändamålet med behandlingen efter det att du sagt upp ditt medlemskap i FEÖ.
Till vem vi lämnar ut data
Dina personuppgifter delas inte utanför FEÖ och EÖA.
Var din data behandlas
Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom
EU/EES.
Skydd av data
Vid hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess. Vi fokuserar särskilt på
informationssäkerhet vad gäller din data för att förebygga, förhindra och upptäcka att den
sprids till utomstående eller går förlorad. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb
får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att
lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.
Dina rättigheter
Rätt att veta vilka uppgifter vi behandlar om dig
Du kan utan kostnad begära ett utdrag där du tydligt anger vilken information du vill ta del av.
Den skriftliga ansökan ska skickas till kontaktuppgifterna nedan. Vi kommer besvara dina
önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. För att säkerställa att uppgifterna
skickas till rätt person skickar vi registerutdraget till din folkbokföringsadress.
Rätt till att få data rättad, begränsad eller raderad
Om du upptäcker felaktiga data om dig har du rätt att begära att få detta rättat. Du har också
rätt att begära att vi raderar den data vi behandlar om dig. Du kan också begära en tillfällig
begränsning av behandlingen av din data. T ex om du begärt rättelse, kan du, medan vi utreder
frågan, begära att behandlingen begränsas.
Rätt att flytta data
Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådan data som du själv har lämnat till oss för
att använda dem på annat håll. Detta gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till
behandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig
enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi
behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan kan du kontakta EÖA genom att använda
uppgifterna under korrespondensadress.
Personuppgiftsansvarig
Föreningen Eskilstuna Ölkultur är personuppgiftsansvarig.
orgnr: 802415-1907
info@eskilstunaolkultur.se
Faktorigatan 1
632 20 Eskilstuna

