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300 Dance Studio - Personuppgiftspolicy
Vi (300 Dance Studio, Org.nr. 860710-6203) behöver spara och behandla personuppgifter
om våra kunder. Detta är vår policy kring hur personuppgifterna ska sparas och
behandlas.
Vad är personuppgifter?
”Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan
användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan
t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.”
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Personuppgifter som vi kan komma att behandla är namn, telefonnummer, e-postadress,
adress och personnummer. Vi kan även komma att publicera bilder och filmer på
deltagande i vår verksamhet på våra sociala medier samt på vår hemsida
www.300dancestudio.se. Vi behandlar även personuppgifter i och med att vi bedriver
mailkorrespondens med kunder. 300 Dance Studio ansvarar för samtliga personuppgifter
som når oss via hemsidan, telefon, epost eller andra sätt.
Vad styr denna policy?
Denna policy styr arbetet med personuppgifter av anställda på 300 Dance Studio.
Informationen är därför aktuell för dig som använder eller besöker vår hemsida
www.300dancestudio.se, dig som deltar i våra kurser och evenemang eller syns av våra
sociala medier.
Vad är syftet med 300 Dance Studios behandling av personuppgifter?
Syftet med behandling av personuppgifter är i första hand att vi ska kunna fullfölja de
åtaganden vi har till våra kunder. Vi behöver kunna registrera kunder, genomföra
kundkontakt samt administrera anmälningar till kurser och övriga aktiviteter för att kunna
bedriva verksamheten. Vi behöver också personuppgifterna för att kunna ta betalt för
beställda tjänster. Publicering av media har marknadsföring som syfte.
Varifrån inhämtas personuppgifterna? Vilken är den rättsliga grunden till att behandla
uppgifterna?
Vi har hämtar personuppgifter från formuläret kunden fyllt i när denne anmält sig till en
kurs eller aktivitet hos oss. Vi hämtar inte personuppgifter om kunder från en 3:e part. Vi
tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla kundens personuppgifter är samtycke. Vi inhämtar
samtycke när kunden accepterar våra bokningsvillkor för den kurs denne anmäler dig till.
Kunden har när som helst rätt att återkalla sitt samtycke till behandlingen. Ett återkallande
påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.
Hur länge sparas personuppgifterna?
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Kundens uppgifter kommer att sparas ett år efter dennes senaste kundkontakt med oss.
De personuppgifter vi behandlar om kunder delas inte. Vi skyddar kundens uppgifter
genom tekniska och organisatoriska lösningar. Alla anställda ska följa 300 Dance Studios
policy för personuppgifter.
Vem är personuppgiftsansvarig?
Personuppgiftsansvarig är Josefine Carlson. Kontakt sker via mail:
josefine@300dancestudio.se eller tel. 072 – 307 74 41.
Vilka är dina rättigheter hos 300 Dance Studio?
Du har rätt 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 eller
begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på mail:
info@300dancestudio.se eller tel: 072 – 307 74 41. Om du har klagomål på vår behandling
av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.

