Personuppgiftspolicy
1. Inledning
FörlagEtt AB, 556737-8467, ("Bolaget" eller ”vi”) underhåller www.cineasterna.com (tillsammans benämnda
”Tjänsten”) i uppdrag av ditt Bibliotek. Vi agerar därför ett personuppgiftsbiträde till Biblioteket, som är
Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med Tjänsten och som därmed
ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig
dataskyddslagstiftning. Om du har frågor kring hur ditt Bibliotek behandlar dina personuppgifter i samband med
Tjänsten ber vi dig att kontakta ditt Bibliotek.
Bolaget är däremot ansvariga för vissa behandlingar av personuppgifter som sker på Tjänsten och den här
personuppgiftspolicyn (i fortsättningen kallad ”Personuppgiftspolicyn”) beskriver Bolagets behandling av dina
Personuppgifter och är till för att du ska känna dig trygg med att Bolaget hanterar dina uppgifter i enlighet med
tillämplig dataskyddslagstiftning.
Saknar du svar på någon fråga får du gärna höra av dig till Bolaget. Information om hur du kontaktar Bolaget
finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan.

2. Varför vi behandlar dina personuppgifter, den lagliga grunden, vilka
personuppgifter vi behandlar och lagringsperioden
Webbanalys och statistik
Vi behandlar personuppgifter för webbanalys och för att samla in statistik om hur Tjänsten används. Vi samlar
inte in data om individuella besökares personuppgifter och IP nummer lagras inte. De som kan ta del av denna
aggregerade data är leverantörer av analysverktyg samt ditt Bibliotek. Behandlingen är nödvändig för vårt och
ditt biblioteks berättigade intresse att analysera hur Tjänsten används och hur många som använder den. Du kan
när som helst invända mot denna behandling genom att stänga av användningen av kakor i din webbläsare. Hur
du gör detta beror på vilken webbläsare du använder och vi hänvisar dig till respektive webbläsares instruktioner.
Du kan också göra detta genom att kontakta oss på de uppgifter som anges nedan. För detta ändamål
behandlas uppgifter i upp till 26 månader efter att de har samlats in, varpå de automatiskt raderas.

3. Mottagare av personuppgifter och överföringar utanför EU/EES
Vi kan som personuppgiftsansvarig uppdra åt en partner eller leverantör att utföra den behandling som har
specificerats ovan, t.ex. vår leverantör av analysverktyg. Sådan behandling kommer inte att ske för annat
ändamål än som angivits. Vissa partners och leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför
EU/EES (ett s.k. Tredje land). Överföring sker endast till sådana länder som enligt EU-kommissionen har en
adekvat skyddsnivå eller att leverantören innehar ett rättsligt bindande och verkställbart instrument som
garanterar uppgifternas säkerhet.
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4. Dina rättigheter som registrerad
Du äger rätt att:
- begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av dessa
(registerutdrag),
- få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter,
- invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina
personuppgifter begränsas,
- få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till
dataportabilitet),
- om behandlingen grundar sig på samtycke närsomhelst återkalla detta, och
- om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till
Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.
Du kan när som helst via mail till gdpr@cineasterna.se få ut, radera eller begränsa behandlingen av dina
personuppgifter. Vänligen notera att om du begär att vi begränsar behandlingen av eller raderar dina
personuppgifter kan det innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla Tjänsten till dig.

5. Ändringar i denna personuppgiftspolicy
Bolaget förbehåller sig rätten att revidera denna Personuppgiftspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste
ändringen anges i slutet av Personuppgiftspolicyn. Om Bolaget gör några ändringar i Personuppgiftspolicyn
kommer Bolaget att publicera dessa ändringar på Tjänsten. Du rekommenderas därför att läsa denna
Personuppgiftspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om Bolaget ändrar
Personuppgiftspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när Medarbetarens samtycke
samlades in, kommer Bolaget att underrätta om dessa förändringar och vid behov inhämta nytt samtycke till
Bolagets personuppgiftsbehandling.

6. Kontaktinformation
Vid frågor om vår Personuppgiftspolicy eller angående vår behandling, kontakta:
FörlagEtt AB, org. nr 556737-8478
Box 8029
163 08 Spånga
08-760 34 10
gdpr@cineasterna.se
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