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I februari 2002 började Folkets Bio visa svensk och utländsk kvalitetsfilm på anrika Palladium 
i Växjö. Folkets Bio arrangerar festivaler, temadagar och specialvisningar där filmerna 
placeras i ett sammanhang och biografen blir en mötesplats för diskussion och debatt.  

 
Vilka uppgifter sparar vi och varför 

När du blir medlem i Folkets Bios Växjö lokalavdelning blir du samtidigt medlem i 
Riksföreningen Folkets Bio. Folkets Bio Växjö får dina personuppgifter från Riksföreningen 
Folkets Bio för att kunna skicka dig medlemsinfo, nyhetsbrev och mera. Folkets Bio Växjö 
behandlar liksom Riksföreningen dina data i enlighet med gällande lag 
(dataskyddsförordningen, GDPR). 

För att Växjös lokalavdelning ska kunna skicka dig medlemsinformation, kallelse till årsmöte 
med mera i enlighet med stadgarna, exporteras dina kontaktuppgifter till ett e-post-
utskicksverktyg (Get a Newsletter). Som medlem kan du när som helst avprenumerera från 
utskicken men går då miste om möjligheten att få medlemsinformation. 

När du betalar din medlemsavgift behandlas dina data av Riksföreningens betalningspartner 
Payson. 

Vi behåller uppgifterna så länge medlemskapet är giltigt eller så länge uppgifterna behövs av 
administrativa och/eller legala skäl. Du har rätt att kostnadsfritt begära information från 
Folkets Bio om användningen av de personuppgifter som rör dig. Du har rätt att bli 
bortglömd, det vill säga att få alla uppgifter raderade. 

Vi för även ett register för dig som anmält dig frivilligt som aktiv medlem. I det registret 
sparar vi ditt namn samt e-postadress för att kunna kommunicera arbetsschema för de 
aktiva medlemmarna. Du kan närsomhelst avregistrera dig som aktiv medlem genom att 
höra av dig till oss.  

Om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling eller vill begära ut dina 
uppgifter, hör av dig till: info@palladiumvaxjo.se 

  

Cookies & Hemsida 

Vår hemsida www.palladiumvaxjo.se använder sig av cookies. En kaka (eller cookie) är en 
liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Kakor används på 
många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går att använda 
informationen i kakan för att följa hur användare surfar. När du besöker hemsidan har du 
möjlighet att godkänna lagrandet av cookies eller ej. Cookies används för att förbättra 
tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar 
våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. 



Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt 
identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till 
något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en 
begäran och/eller överföring. 

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till 
utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår 
webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen 
konfidentiell. 

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta 
åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell 
risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då 
lagen kräver så.  

Vilka procedurer vi har för dataläckor 

Dataläckor anmäls till Datainspektionen. Om det mot förmodan skulle uppstå en dataläcka 
kommer berörda personer att kontaktas. 

Klagomål 

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet 
vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). 

 

Kontaktinformation 

Personuppgiftsansvarig är: Victoria Jensen, Folkets Bio Växjö 

Folkets Bio Växjö, Storgatan 12, Växjö 
Org. nr: 829502-8602 
Tel: 0730740228 
E-post: info@palladiumvaxjo.se 
www.palladiumvaxjo.se 
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