
INTEGRITETSPOLICY FÖR KULTURFÖRENINGEN 
MAGASINET 

1. ALLMÄNT 

Kulturföreningen Magasinet (fortsättningsvis ”Magasinet”) värnar om din personliga integritet och 
eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett 
annat företag).  
 
Denna integritetspolicy beskriver Magasinets behandling av dina personuppgifter och syftar till att 
beskriva hur vi samlar in, använder och raderar dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att 
kontakta oss på info@magasinetfalun.se vid eventuella frågor. 
 

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG 

Kulturföreningen Magasinet, org. nr 883202-7414, med adress Tullkammaregatan 12, 791 31 
FALUN, är personuppgiftsansvarig för Magasinets behandling av personuppgifter. 
 

3. NÄR SAMLAR MAGASINET IN PERSONUPPGIFTER? 

3.1 Magasinet samlar in personuppgifter om dig när: 
 

- du registrerar dig som prenumerant av vårt nyhetsbrev (vi använder 
nyhetsbrevsverktyget Paloma, som fungerar som personuppgiftsbiträde åt 
Kulturföreningen Magasinet), 

 
- du köper biljetter till något evenemang på Magasinet	(biljettköp	sker	via	

Eventim/Venuepoint,	som	fungerar	som	personuppgiftsbiträde	åt	Kulturföreningen	
Magasinet),	

	
- du	loggar	in	på	Magasinets	Wi-Fi,	

 
- det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och Magasinet.  

 
Magasinet använder inga cookies. När du besöker Magasinets webbsida kan dock 
tredjepartscookies och liknande uppföljningstekniker komma att logga dina aktiviteter och 
inhämta uppgifter rörande användning, visning och teknisk data, inkluderande din IP-adress. 
Dessa eventuellt insamlade uppgifter av tredje part (t ex Google) kommer inte att inhämtas 
eller behandlas av Magasinet. 
 
4. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR MAGASINET IN?  
 
4.1. Magasinet samlar in följande personuppgifter om dig: 
 

- Din e-postadress när du registrerar dig som prenumerant på Magasinets nyhetsbrev.  
 

- När du är på en konsert eller ett annat evenemang på Magasinet, och loggar in på 
Magasinets Wi-Fi, sparar vi din e-postadress för att kunna skicka ut en förfrågan om 
du vill prenumerera på Magasinets nyhetsbrev.  



 
4.2 OBS! När du köper biljetter till Magasinets evenemang sker	biljettköp	via		
Eventim/Venuepoint,	som	fungerar	som	personuppgiftsbiträde	åt	Magasinet. Eftersom	
Eventim/Venuepoint verkar självständigt i system fristående från Magasinet, kommer ingen 
fullständig betalningsinformation, såsom ett komplett kreditkortsnummer, inhämtas eller 
behandlas av Magasinet.  
 
4.3. OBS! Magasinet använder inga cookies. När du besöker Magasinets webbsida kan dock 
tredjepartscookies och liknande uppföljningstekniker komma att logga dina aktiviteter och 
inhämta uppgifter rörande användning, visning och teknisk data, inkluderande din IP-adress. 
Dessa eventuellt insamlade uppgifter av tredje part (t ex Google) kommer inte att inhämtas 
eller behandlas av Magasinet. 
 
 
5. HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA? 

Vad Magasinets nyhetsbrev beträffar sparas din e-postadress hos nyhetsbrevsverktyget 
Paloma (personuppgiftsbiträde) tills du själv avslutar din prenumeration på nyhetsbrevet. 

 
6. VARFÖR BEHANDLAR MAGASINET UPPGIFTER OM DIG? OCH PÅ VILKEN 
RÄTTSLIG GRUND? 

6.1 Magasinet behandlar dina personuppgifter för olika syften:  
 

- Huvudsakligen behandlar Magasinet dina personuppgifter (din e-postadress) i syfte att 
skicka information om Magasinets evenemang till dig via vårt nyhetsbrev (Paloma är 
här personuppgiftsbiträde). Rättslig grund: samtycke (du har själv anmält dig till vårt 
nyhetsbrev) eller berättigat intresse/samtycke (du har köpt biljetter till något av våra 
evenemang och/eller loggat in på Magasinets Wi-Fi, se nedan). I det förra fallet får du 
alltid ett mejl med en förfrågan om du samtycker till att fortsättningsvis prenumerera 
på nyhetsbrevet. 

 
- När du är på ett evenemang på Magasinet och loggar in på Magasinets Wi-Fi sparar vi 

din e-postadress för att kunna skicka ut en förfrågan om du vill prenumerera på 
Magasinets nyhetsbrev. Rättslig grund: berättigat intresse och samtycke. 

 
I den mån behandling av personuppgifter sker med stöd av samtycke, kan du när som helst, 
helt eller delvis, återkalla ditt samtycke. 
 

7. DATASÄKERHET OCH INTEGRITET 

Säkerheten, integriteten och sekretessen kring dina personuppgifter är mycket viktiga för oss. 
Vi har vidtagit tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder som är utformade att 
skydda dina personuppgifter från obehörigt röjande, användning och förändring. Från tid till 
annan utvärderar vi dessa åtgärder för att utreda behovet av att vidta ytterligare åtgärder eller 
uppdatera existerande sådana. Vänligen notera att det, trots att vi vidtagit alla rimliga 
åtgärder, saknas säkerhetsåtgärder som är fullständigt säkra.  
 



8. VEM LÄMNAR MAGASINET UT UPPGIFTERNA TILL? 

Magasinet lämnar inte ut dina personuppgifter till någon, utom i vissa fall till bolag som 
behandlar personuppgifter för Magasinets räkning, exempelvis Paloma som hanterar våra 
nyhetsbrevsutskick och	Eventim/Venuepoint,	som	hanterar	biljettköp.	Båda	dessa	aktörer	
fungerar	som	personuppgiftsbiträden	åt	Magasinet.	Om personuppgifter lämnas ut till företag 
som behandlar personuppgifter för Magasinets räkning ingår Magasinet ett biträdesavtal med 
denna part för att säkerställa att en hög skyddsnivå för dina personuppgifter upprätthålls. 	
 
Personuppgifter kan komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lag eller 
krav från myndigheter, för att tillvarata Magasinets rättsliga intressen eller för att upptäcka, 
förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhetsrelaterade eller tekniska 
problem.  
 

9. FÖRÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN 

Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Om Magasinet genomför 
väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Magasinet att informera dig via e-post 
innan förändringarna träder i kraft. Integritetspolicyn kommer också vara publicerad på 
Magasinets webbsida. Om förändringar kräver ditt samtycke kommer Magasinet be om ett 
nytt samtycke från dig.  
 

10. RÄTT ATT BEGÄRA INFORMATION OCH RÄTTELSER M.M. 
INTEGRITETSPOLICYN 

- Du har rätt att erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter som Magasinet 
behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om 
registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av dig.  

- Du har rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, avidentifierade 
eller raderade. Du har även rätt att begära att Magasinet begränsar behandlingen av dina 
personuppgifter samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Observera att du i 
varje nyhetsbrev informeras om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev. 
 
Om du har några frågor om hur Magasinet behandlar dina personuppgifter, om du skulle vilja 
utöva någon av dina rättigheter eller veta mer om någon av rättigheterna, vänligen kontakta 
oss enligt nedan: 

E-post: info@magasinetfalun.se;  
Adress: Kulturföreningen Magasinet, Tullkammaregatan 12, 791 31 FALUN  

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillsynsmyndighet om du anser att dina 
personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.  

Senast uppdaterad 22 maj 2018, 
Kulturföreningen Magasinet 


