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Företagsnamn

Så behandlas dina personuppgifter av kultur- och
fritidsnämnden när du använder vårt boknings- och
bidragssystem.
För att administrera fakturering i samband med bokning av lokaler behöver
vi behandla och spara dina personuppgifter.
Är det så att du är representant för en förening som söker bidrag eller har
föreningsuppgifter i ett register så behöver vi också behandla och spara dina
personuppgifter.
Det är i huvudsak ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter som vi
behöver registrera och behandla. Vi behandlar däremot aldrig fler
personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. De personuppgifter vi behandlar har vi fått från den som bokar lokalen eller från din
förening. Om du inte vill lämna de personuppgifter som vi behöver för
verksamheten kan följderna bli att du inte kan boka någon lokal.
Vi tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar dina
personuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling är avtal med den
registrerade så som bokningsbekräftelse eller andra avtal med Föreningslivet.
Dina personuppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss och som
kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag och kommunala
bestämmelser.
Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas.
Du har i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller
begränsade. Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter
som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.
Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Kultur- och fritidsnämnden,
Varbergs kommun organisationsnummer 212000-1249. För att utöva dina
rättigheter och exempelvis begära ett registerutdrag kan du vända dig till
Kultur- och fritidsförvaltningen genom att ringa 0340-885 93 eller skicka epost till kfn@varberg.se
Varbergs kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till
genom att ringa
0340-885 93, eller skicka e-post till gunilla.sandkvist@varberg.se
Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga
hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på
Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se
Hos Datainspektionen hittar du även mer information om bland annat
dataskyddsförordningen och dina rättigheter.
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