Personuppgifter och dina rättigheter
Här ger vi allmän information om personuppgifter och om dina rättigheter, riktad till dig som fått
information om en specifik personuppgiftsbehandling på annan plats.
Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ – direkt
eller indirekt.
När och hur personuppgifter får användas regleras bland annat i dataskyddsförordningen
(GDPR). MediaGlobal Viken AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in.
Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka.
Du har även rätt att begära rättelse, överföring av uppgifter som du har lämnat till oss eller att vi
begränsar behandlingen.
Om vi använder dina uppgifter med stöd av samtycke har du rätt att ångra dig och återkalla ditt
samtycke.
Även i vissa andra fall kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Får vi en sådan
begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning. Det som ska sparas i våra arkiv enligt
arkivlagen har vi dock inte rätt att radera.
Samarbete kräver personuppgifter
MediaGlobal Viken AB samarbetar med olika partnerföretag och behandlar personuppgifter
kopplat till detta, ofta via mejl. Det handlar om namn, kontaktuppgifter och uppgifter kopplat till
en persons tjänst. Den rättsliga grunden för detta i GDPR är det som kallas för allmänt intresse.
Den nationella rättsliga grunden finns i vår förordning eller i specifika regeringsuppdrag.
De uppgifter vi samlar in för detta ändamål används enbart kopplat till samarbetet och bara så
länge det är nödvändigt för ändamålet.
Om någon nämner en tredje person i sin kontakt med oss, till exempel i mejl, så informerar vi
personen om detta – om vi har kontaktuppgifter och om arbetsinsatsen står i proportion till
vikten av att personen informeras.

Läs mer om GDPR på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.
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