
 
Integritetspolicy för Uppsala Jazz Club  
Denna text innefattar Uppsala Jazz Clubs integritetspolicy. Den beskriver också dina 
rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Det går bra att kontakta 
oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss 
på uppsalajazzclub@gmail.com. 

Genom att vara medlem i Uppsala Jazz Club, accepterar du vår integritetspolicy och vår 
behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Uppsala Jazz Club använder 
elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. 

Vilka personuppgifter behandlas av Uppsala Jazz Club? 
De personuppgifter som Uppsala Jazz Club samlar in och hanterar är de som angivits vid 
upprättande av medlemskap, eller som fyllts i av medlem själv på MyClub.com. De uppgifter 
som sparas är namn, kön, födelsedatum, adress, telefonnummer, e-postadress samt senaste 
betaldatum av medlemsavgift. 

För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter? 
Dina uppgifter hanteras enbart utifrån de behov som finns i Uppsala Jazz Clubs verksamhet. 
Dessa behov innefattar följande ändamål: 

● Administration av Uppsala Jazz Club 
● Administration av medlemsregister och medlemsförmåner 
● Distribution av nyhetsbrev 
● Marknadsföring av Uppsala Jazz Clubs verksamhet 

Vilka kan komma åt dina lagrade personuppgifter? 
För att hantera dina personuppgifter använder vi en tredjepartstjänst vid namn MyClub 
(www.myclub.com) vilket är Uppsala Jazz Clubs enda så kallade personuppgiftsbiträde. Det 
är bara styrelsemedlemmarna för Uppsala Jazz Club som har tillgång till uppgifterna som 
sparas där, och inga uppgifter lämnas ut till annan extern part. 

Hur länge sparas personuppgifterna? 
Insamlade personuppgifter lagras eller behandlas så länge ändamålet för vilket uppgifterna 
inhämtades kvarstår, om inte annat framgår av gällande lagstiftning eller andra regler för 
verksamheten. I praktiken innebär detta att dina uppgifter kommer att sparas under tiden för 
ditt medlemskap i Uppsala Jazz Club. 
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Dina rättigheter 
 
- Rätten att bli informerad. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som 
Uppsala Jazz Club har om dig, om ändamålen med behandlingen. Om du som registrerad 
motsätter dig viss behandling av dina personuppgifter som är baserad på Uppsala Jazz Clubs 
berättigade intresse, kan du invända mot det genom att skriftligen meddela detta 
till uppsalajazzclub@gmail.com. Uppsala Jazz Club kommer då att göra en intresseavvägning 
och meddela dig resultatet av denna prövning. 

- Rätten att få information korrigerad. Om du vill ändra eller korrigera några av dina 
personuppgifter kan du göra det genom att kontakta uppsalajazzclub@gmail.com. 

- Rätten att bli raderad. Du har rätt att få dina uppgifter raderade i de fall dina uppgifter inte 
längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade. Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att 
Uppsala Jazz Club begränsar behandlingen av uppgifterna i fråga. 

Läs om alla dina rättigheter på Datainspektionen.se 

Kontakta oss  
Uppsala Jazz Clubs styrelse är personuppgiftsansvarig och nås via mail: 
uppsalajazzclub@gmail.com 

Svensk Jazz är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 826500-2496 och har 
sitt säte på Hornsgatan 103, 11728 Stockholm, telefon 08-4071740, 
epost: info@svenskjazz.se. 

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 2018-07-09. 
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