Integritetspolicy
Inledning
Denna informationstext förklarar hur Iyengar Yogaföreningen i Sverige (här kallad
föreningen) hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen
vänder sig till dig är medlem hos oss. Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna
om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert
sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen (GDPR). Vi uppmuntrar dig att läsa igenom
informationen noggrant.
Iyengar Yogaföreningen i Sverige (organisationsnummer: 802444-0763) är
personuppgiftsansvarig för hantering av dina personuppgifter. Om du har några frågor om
hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter
finns i slutet av denna informationstext.

Vad är en personuppgift
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra
uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, IP-adress, samt köphistorik.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika
ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen finns till för sina medlemmar vilket
innebär att personuppgifter kommer att hanteras för att kunna fullfölja föreningens
verksamhet. Det handlar exempelvis om medlemsregister, ekonomiska transaktioner och
deltagarlistor för yogaevents.
Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
● Medlemsregister
● Anmälan och deltagarlistor för yogaevents nationella och internationella
● Deltagarlistor för yogalärarassessments
● Kontakt med medlemmar och riktad information till dem
● Publicering av material på hemsida och sociala medier
● Ekonomiska transaktioner

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?
Föreningen kommer att dela personuppgifter med andra organisationer endast i samtycke
med dig och i sådana fall i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
Föreningen kommer, endast i samtycke med dig, att dela personuppgifter med tredje land i
samband med yogalärarassessment, internationella yogaevents samt vid förmedling vid av
köp av Yogalärarcertifikat från Ramami Iyengar Memorial Yoga Institute (RIMYI).
Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
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Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs att uppfylla ändamålet med
behandlingen av dina personuppgifter eller så länge vi måste lagra dem enligt lag. Om inte
ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att
raderas. I praktiken innebär detta att föreningen sparar din medlemsinformation tills du
aktivt avregistrerat ditt medlemskap, eller till dess vi blir ombedda att radera den.

Hur du motsätter dig elektronisk direktmarknadsföring
Föreningen kan komma att använda din e-postadress för direktmarknadsföring, såsom
information om kommande yogaevent som föreningen arrangerar. Om du inte vill att vi
använder din e-postadress för denna typ av direktmarknadsföring är du välkommen höra av
dig.

Vilka rättigheter har du?
Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina
rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.
●

●
●
●

●

Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi
behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som
behandlas
Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina
uppgifter borttagna
Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot
behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot
behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas
Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från
oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är
begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med
dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du
har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. besök
www.datainspektionen.se.
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Om du vill veta mer
Iyengar Yogaföreningen i Sverige (organisationsnummer: 802444-0763) är
personuppgiftsansvarig för hantering av dina personuppgifter. Om du har några frågor om
hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss på styrelse@iyfse.se.
Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.
Om du vill ha registerutdrag om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en
skriftlig egenhändigt undertecknad begäran och skannad fil som skickas till
styrelse@iyfse.se.
I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt
personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en skannad kopia av din legitimation.
Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

Uppdateringar av informationstexten
Denna informationstext uppdaterades senast den 1 juni 2020 och kan komma att ändras.
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