Behandling av personuppgifter enligt GDPR
Vi sparar och behandlar personuppgifter om dig. De uppgifter vi sparar och behandlar är datum, namn, epost,
telefon, företag, funktion, referenser liksom företagstyp. Syftet med behandlingen är att kunna bibehålla
kontakt, skicka egenproducerad, ej automatiserad, projektinformation samt få överblick över projektets
nätverk.
Vi har fått dina uppgifter genom personligt möte, korrespondens, telefonkontakt, allmänna kanaler eller
därmed jämförbara källor. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla
ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket
återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är relevant i vårt nätverk.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra
våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter
med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifterna kommer inte att överföras till
land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Östersunds Kommun, org.nr 212000-2528. Du är välkommen att kontakta oss om du
vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast
genom att maila oss på The Power Region (unsubscribe.tpr@ostersund.se ).
Du når vårt dataskyddsombud genom att kontakta Östersunds kommuns kundcenter på
kundcenter@ostersund.se . Om du har invändningar kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt
att lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Mer information om dina rättigheter som registrerad hittar du på www.ostersund.se/dataskydd
Med vänlig hälsning,
The Power Region
Östersunds Kommun
Processing of personal data according to GDPR
We save and process personal information about you. The information we save and process is date, name,
email, phone, company, function, references, as well as company type. The purpose of the treatment is to
maintain contact, send self-produced, non-automated, project information and to get an overview of the
project's network.
We have received your information through personal meetings, correspondence, telephone contact, public
channels or similar sources. We apply applicable privacy laws to all processing of personal data. The legal basis
for processing your personal data is your consent. You are entitled to withdraw your consent at any time. A
revocation does not affect the legality of the treatment before the consent is revoked. Your data will be saved
as long as you are relevant to our network.
The personal information we treat about you is shared with the personal information assistants we use to fulfill
our services and fulfill our obligations to you. We may also share your personal information with a third party,
provided we are required to do so by law. The data will not be transferred to non-EU countries.
The person responsible for personal data is Östersund Municipality, org. No. 212000-2528. You are welcome to
contact us if you want information about the information we have about you, to request correction, transfer or
to request that we limit the processing, to object or request the deletion of your information. You can do this
by contacting us at The Power Region (unsubscribe.tpr@ostersund.se ).
You may reach our Data Protection Officer by contacting Östersund Municipality's Customer Center at
kundcenter@ostersund.se . If you have any objection to our processing of your personal information, you are
entitled to file a complaint with the Data Inspectorate.
More information about your rights as registered can be found at www.ostersund.se/dataskydd
Sincerely,
The Power Region
Östersund Municipality

