Välkommen till vår sida som ger dig information kring integritet och säkerhet när du använder dig av vår hemsida och
våra tjänster
Så behandlar Digitri dina personuppgifter
Vi inom Digitri ser det som en förtroendefråga att dina personuppgifter behandlas korrekt enligt EU:s dataskyddsförordning
– GDPR, och vill härmed informera dig om behandlingen av personuppgifter med anledning av ditt medlemskap i Digitri. Vi
behöver behandla dina uppgifter för att du ska kunna vara medlem i Digitri.
Vem är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter?
Digitri är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som vi behandlar i vår verksamhet för att uppfylla avtal och
följa gällande lag. Vi är även ansvariga för de personuppgifter som vi samlar in på vår hemsida och som vi får utan att ha
frågat efter dem. Det innebär att du som besökare på vår hemsida är medveten om att vi samlar in vissa personuppgifter.
Syftet är att kunna erbjuda dig en bättre upplevelse på vår hemsida. Här finns även möjlighet att fylla i ett formulär på
hemsidan för att vi ska kunna kontakta dig.
Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter, skicka e-post till info@digitri.org
Vilka personuppgifter samlar vi in?
Digitri hämtar in uppgifter i första hand direkt från dig. Det gäller:
Företagsnamn, organisationsnummer, adress, e-post, telefonnummer, bg-pg nummer samt kontaktpersoner på företaget.
Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Som en förutsättning för att du ska kunna vara medlem behöver vi registrera uppgifter om dig för att hantera ditt
medlemskap med också för att vi ska kunna bedriva rekryteringsarbete av nya medlemmar, ta fram underlag för statistik
och debitering samt erbjuda dig och alla andra medlemmar bra möjligheter till kontakter.
Utlämnande av dina personuppgifter
Personuppgifter delas inte till tredje part utan att du själv har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att
uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller gällande lag.
Personuppgifter som utan begäran skickas in till Digitri sparas högst en månad med undantag för ansökningar och
avtalsärenden.
Dina rättigheter
Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran
skickas till Digitri info@digitri.org
Du kan även begära att personuppgifter rättas eller raderas. Radering kan begäras under förutsättning att de inte behövs
för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Dessa skyldigheter finns t.ex. i bokföringslagstiftningen.
Du kan lämna klagomål om Digitris handering av dina personuppgifter direkt till myndigheten Datainspektionen.
https://www.imy.se/lagar--regler/
Ändringar och tillägg till integritetspolicyn
Denna integritetspolicy kommer att ändras och uppdateras om lagändringar sker. Vi rekommenderar därför att du tar del
av den senaste versionen.
Övrig information
Du kan läsa mer om GDPR på datainspektionens hemsida:
https://www.imy.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

