Mutomoprojektets integritetspolicy
Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny lag som gäller från 25 maj. I korthet kan man säga att den
ersätter nuvarande Personuppgiftslagen (PUL) med en version som är bättre anpassad till vårt
digitala samhälle. Det innebär att man som privatperson har fler rättigheter och möjlighet till bättre
kontroll av de personuppgifter som man lämnar ut.
Vi har gjort en enkel förklaring till hur vi i Mutomoprojektet samlar in och hanterar personuppgifter.
Ni får denna information från oss för att vi tidigare har registrerat dig med namn och mailadress i vårt
medlems- och intresseregister. Genom medlemskap eller aktivt intresse anser vi att vi har en aktiv
relation. Du har tidigare valt att få nyhetsbrev och verksamhetsinformation så därför tror vi att ni vill få
det även i fortsättning. Önskar du att vi stryker dig från vår medlems- eller intresselista avanmäler vi
dig så snart vi får besked om detta av dig. Meddela detta till info@mutomo.se.

Mutomoprojektets dataskyddspolicy
Hantering av uppgifterna
Dina mailuppgifter är tillgängliga för oss som arbetar med Mutomoprojektets verksamhet..
Du har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av våra uppgifter på dig. För att ha en giltig
bokföring kan vissa uppgifter enligt lag inte alltid raderas.

Ändring eller radering av din mailadress
Har du tidigare gett oss samtyckte att samla in och lagra dina personuppgifter så har du rätt att
kontakta oss för att återkalla detta.
Det går utmärkt att kontakta oss via mejl om du har en förfrågan som avser uppgifter om din
mailadress. Kontakta oss i så fall från den e-post du tidigare har använt dig av när du har besökt oss.
Alternativt vill vi att du på annat sätt kan identifiera dig för att säkerhetsställa din identitet.

Åtgärdsplan
Om vi misstänker att något har inträffat som berör personuppgifter, exempelvis en intrångsattack mot
en databas så kommer Datainspektionen att meddelas inom 72 timmar tillsammans med följande
information:
•
•
•
•

Vilka uppgifter som berörts
Antalet det berör
Potentiella konsekvenser
Vidtagna och planerade åtgärder
Om incidenten kan leda till att personer utsätts för allvarliga risker som exempelvis obehörig åtkomst
av mailadress, så kommer även de drabbade att bli informerade. Alla incidenter som berör
personuppgifter kommer att dokumenteras.

Personuppgiftshantering
Personuppgifter och relaterad information som kan samlas in vid kontakt med Mutomoprojektet:
•
•
•
•

Förnamn
Efternamn
Företagsnamn
E-post
En gallring av personuppgifter i detta system genomförs en gång per år i syfte att radera inaktuella
namnuppgifter.

