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Uppdaterad 2020.04.30 

 
GDPR (General Data Protection Regulation) är EU’s dataskyddsförordning som sedan 
25 maj 2018, som reglerar digital personuppgiftsbehandling. Lagstiftningen innebär 
att skyddet för din personliga integritet förstärkts och att du har större kontroll och 
insyn över behandlingen av dina personuppgifter. En personuppgift är all typ av 
information som kan identifiera en fysisk levande person. Begreppet behandling 
avser alla åtgärder som rör dina personuppgifter.  
 
Som besökare och/eller deltagare i någon av Stiftelsen Gyllenkrokens studiecirklar 
har du rätt att få klar och tydlig information om hur och varför dina personuppgifter 
samlas in, sparas och behandlas. GDPR lagstadgar den registrerades rätt till 
information, tillgång, begränsning, rättelse och radering. Vi redogör närmare för 
dessa rättigheter under rubriken ”Dina rättigheter som registrerad”. 
 

Varför behöver vi dina personuppgifter? 
De personuppgifter som Stiftelsen Gyllenkroken samlar in från dig som deltagare i 
studiecirklar syftar till att kunna bedriva vår verksamhet och administrera våra kurser 
(t.ex. intresseanmälningar och köer). 
Vi vill göra dig som är besökare uppmärksam på att vi generellt inte har något behov 
av att behandla personuppgifter. Med undantag för planering av vårt årliga julbord. 
Vi har sedan våren 2020 startat upp en poddcast med syfte att intervjua anställda och 
besökare i verksamheten. Deltagandet är helt frivilligt och vi inhämtar ett skriftligt 
samtycke inför inspelning och publicering. 
 

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi? 
Vi samlar aktivt in, behandlar och sparar personuppgifter så som namn och 
telefonnummer.  
Om du deltar i vår podd räknas din röst som en personuppgift. 
Om du mailar oss, får vi din mailadress, som också räknas som en personuppgift.  

 
Hur samlas uppgifterna in och hur lagras de? 
Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i samband med att du anmäler dig 
till någon studiecirkel i vår verksamhet. De uppgifter vi hanterar om dig är uppgifter 
som du lämnat till oss. Vi sparar uppgifterna för att kunna administrera våra kurser 
samt skriva kursintyg. Vid deltagande i vår podd spelas ljudfiler in och publiceras på 
vår hemsida. 
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Det finns rutiner kring gallring av personuppgifter när de inte längre är nödvändiga.  

 
Dina rättigheter som registrerad 
Du har rätt till information om att dina personuppgifter samlas in för hantering och 
till vilket syfte de samlas in.  
Du har rätt att få information om vilka kategorier av personuppgifter vi hanterar och 
kan begära ett kostnadsfritt registerutdrag över de personuppgifter som behandlas. 
Om några av personuppgifter visar sig vara felaktiga eller ofullständiga har du rätt att 
få dem rättade.  
Förutsatt att det inte finns någon rättslig grund med krav på fortsatt hantering av 
personuppgifter har du även rätt till att få dina personuppgifter raderade om de inte 
längre är nödvändiga för det ändamål för vilka de samlats in. 
 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud och personuppgiftsansvarig 
Om du har frågor eller synpunkter kring hanteringen av dina personuppgifter kan du 
konakta vårt dataskyddsombud. 
 
En begäran om registerutdrag eller rättelse skall göras till dataskyddsombudet eller 
personuppgiftsansvarig. För att kunna begära ett registerutdrag behöver du 
legitimera dig med giltig ID-handling. Efter ansökan tar en begäran om registerutdrag 
maximalt 30 dagar. 
 
 
 
 
 
 
 
Dataskyddsombud: Diana Hörnström 
Finns på plats och jobbar med dataskydd sista torsdagen varje månad. 
Går alltid att maila på: diana.hornstrom@gyllenkroken.se 
 
Personuppgiftsansvarig: Emma Simonsson Vento 

 


