
 
INFORMATION OM BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER 

 

Sweden Emilia Romagna Network ligger i Stradone Martiri della Libertà 15, Parma (nedan kallad 

"organisationen" eller "personuppgiftsansvarig"), personuppgiftsansvarig för personuppgifter, 

tillhandahåller härmed en integritetspolicy i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2016/679 (nedan 

kallad "GDPR"), till de personer vars personuppgifter behandlas (nedan kallade "registrerade" och 

individuellt "registrerade").  

Organisationen förbinder sig i egenskap av personuppgiftsansvarig att skydda den registrerades sekretess 

och rättigheter, och i enlighet med de principer som dikteras av de ovannämnda förordningarna kommer 

behandlingen av de tillhandahållna uppgifterna att baseras på principerna om korrekthet, laglighet och 

öppenhet.  

1. Källa och kategorier av behandlade uppgifter  

De uppgifter som behandlas och som lämnas av den berörda parten vid registreringen, under evenemanget 

eller senare samlas in och används inom de gränser som fastställs i lag och förordning och behandlas för 

institutionella och operativa förvaltningsändamål: 

- Förvaltning av närvaro 

- Uppvisande av intyg och dokument 

- Registrering och deltagande i evenemangets aktiviteter 

- Produktion och publicering av multimediagallerier (foton/video) från evenemanget på sociala nätverk och 

webbplatser. 

Det bör noteras att behandlingen sker i enlighet med de allmänna principerna om öppenhet, korrekthet 

och icke-excess som avses i artikel 5 i förordning (EU) 2016/679 och att uppgifterna kommer att behandlas 

uteslutande för att utföra institutionell verksamhet och avtals- och regleringsskyldigheter. 

 

2. Syftet med behandlingen  

Organisationens behandling av den berörda partens personuppgifter är nödvändig för att möjliggöra 

registrering och deltagande av den berörda parten i evenemanget. Det är frivilligt att lämna uppgifter för 

ovanstående ändamål och kräver den berörda partens samtycke i förväg, men en vägran att göra det skulle 

hindra organisationen från att fullfölja de angivna syftena.  

 

3. Behandlingsmetoder 

Uppgifterna behandlas av de registeransvariga både manuellt (behandling av handlingar och 

pappersdokument) och med hjälp av datoriserade metoder och förfaranden, även med hjälp av 

elektroniska, telefoniska, telematiska eller automatiserade medel. Samma metoder och förfaranden 



 
används också när uppgifterna för de ovannämnda ändamålen lämnas ut till de personer som anges i punkt 

4 i detta informationsmeddelande, som i sin tur förbinder sig att behandla dem med hjälp av endast de 

metoder och förfaranden som är strikt nödvändiga för de specifika ändamål som anges i detta 

informationsmeddelande och i enlighet med bestämmelserna. 

4. Kommunikation och spridning av uppgifter  

Personuppgifter får inte avslöjas, dvs. de får inte göras kända för ospecificerade personer, i alla möjliga 

former, inklusive att göra dem tillgängliga eller helt enkelt ta del av dem. Utan att det påverkar den 

kommunikation som sker i enlighet med rättsliga skyldigheter kan den berörda partens personuppgifter, 

uteslutande för de ändamål som anges ovan, utöver den registeransvarige, vara kända av: - Anställda och 

medarbetare till den personuppgiftsansvarige i egenskap av auktoriserade databehandlare ("ansvariga 

personer").  

 

5. Överföringar utanför Europeiska unionen  

Personuppgifter kommer att lagras och behandlas inom Europeiska unionen. Vid behandling av 

personuppgifter utanför Europeiska unionen ska sådan behandling ske först efter att lämpliga 

skyddsåtgärder har vidtagits, i enlighet med obligatoriska bestämmelser.  

 

6. Policy för lagring av uppgifter  

Organisationen lagrar personuppgifter i sina system i en form som gör det möjligt att identifiera de berörda 

parterna under en period som inte överstiger evenemangets organisation, om inte annat föreskrivs i 

lagstadgade eller avtalsenliga skyldigheter.  

 

7. Den berörda partens rättigheter  

Den registrerade kan hävda sina rättigheter, som erkänns i artiklarna 15-22 i GDPR, såsom rätten till 

tillgång, rätten till annullering, rätten att invända mot behandling, rätten att begränsa behandlingen och 

rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. För att utöva de rättigheter som föreskrivs i GDPR 

kan den registrerade kontakta den personuppgiftsansvarige: Sweden Emilia Romagna Network, Stradone 

Martiri della Libertà 15 - Parma, tel. +39 0521686023, eller kontakta organisationens personuppgiftsombud 

på följande e-postadress: privacy@sern.eu. 


