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1. Vi är måna om er personliga integritet
Insamlingsstiftelsen Nordiska Akvarellmuseet (NAM) ansvarar för och värnar om all den personliga
information vi förses med i vår dagliga verksamhet. För oss är det viktigt att ni som får inbjudningar
till våra vernissager, ni som är anställda vid museet eller söker anställning hos oss, ni som är
museibesökare, bokar boende i våra ateljéer, är deltagare på våra kurser, förser oss med konst eller
bilder, är kund eller leverantör ska känna er trygga med hur vi hanterar och förvarar era
personuppgifter. Er personliga integritet är en viktig angelägenhet som vi särskilt beaktar i alla våra
verksamhetsprocesser. I denna personuppgiftspolicy följer information om hur vi behandlar, lagrar
och hanterar era personuppgifter.

2. Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk nu levande
person. Exempelvis kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även
om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP‐nummer)
är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Varje åtgärd som vidtas med
personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel
på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning,
överföring och radering.

2. NAM är personuppgiftsansvarig
NAM är personuppgiftsansvarig för alla typer personuppgifter som kommer oss tillhanda, detta gäller
inom verksamhetens samtliga processer, och vi behandlar era personuppgifter i enlighet med
gällande dataskyddslagstiftning, från den 25 maj 2018 GDPR (General Data Protection Regulation).
Förordningen börjar detta datum gälla inom hela EU och den har fokus på ett ökat integritetsskydd
för behandling och lagring av personuppgifter.

3. Personuppgifter som behandlas
Vid bokningar, ansökningar, beställningar, anmälningar eller annan kontakt med oss kan vi komma
att registrera bland annat: namn, personnummer, adress, telefonnummer, e‐postadress, befattning,
avdelningstillhörighet, fakturaadress, anställningsdatum vid nuvarande och tidigare arbetsgivare,
arbetslivserfarenhet, betyg och andra intyg. I övrigt behandlas personuppgifter som ni själv har valt
att lämna, till exempel när ni kontaktar oss via e‐post eller fyller i ett formulär på vår hemsida. NAM
har som regel att inte samla in och behandla känsliga personuppgifter, såsom information gällande
hälsa eller etniskt ursprung. Webbstatistik; vi använder oss av tjänsten Google Analytics när ni
besöker vår webbplats. Från och med den 25/5 2018 registreras dock inte längre besökarnas unika
IP‐nummer samt att Google Analytics med automatik kommer radera all webbstatistik som är äldre
än 24 månader.

4. För vilka ändamål behandlar vi era personuppgifter?
Era personuppgifter används av NAM för att fullgöra våra åtaganden mot er och tillhandahålla en hög
servicegrad. Det kan handla om löneadministration, leverera varor som beställts från vår butik,
administrera anmälningarna till våra kurser, betala fakturor, svara på mail eller bjuda in till
vernissage.

5. Hur använder vi era uppgifter?
För att vi ska få behandla era personuppgifter måste vi följa gällande rätt och därför alltid ha en laglig
grund för behandling, till exempel ett samtycke från den registrerade. Andra grunder som vi kan
stödja oss på är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med er, att behandlingen är
nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller att behandlingen är nödvändig med stöd av en
intresseavvägning.

6. Säkerhet
Tredjepartsinfo
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till
utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår
webbplats, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.
Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda era personliga uppgifter. Vi använder oss av
avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast
medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb får tillgång till personligt identifierbar information. De
datorer/servrar som används för att hantera personligt identifierbar information lagras i en säker
miljö.
Cookies
Vi använder cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats samt att det dessutom förbättrar
användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av
cookies kopplas dock över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.
Incidenter
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda era uppgifter mot t.ex. förlust
samt mot otillåten ändring, spridning eller tillgång till uppgifterna. Vi har även rutiner för hantering
och rapportering av eventuella incidenter som skulle kunna påverka säkerheten runt era
personuppgifter.

7. Samtycke
Genom att lämna era personuppgifter, exempelvis i samband med köp eller försäljning av produkter
och tjänster, godkänner ni och samtycker till att NAM behandlar era personuppgifter i enlighet med
denna personuppgiftspolicy.

Genom att använda vår webbplats och våra bokningsformulär godkänner ni vår personuppgiftspolicy.
Ni kan när som helst kontakta oss på info@akvarellmuseet.org för att få information om vilka
personuppgifter vi har sparat om er eller om ni vill att vi raderar era personuppgifter. Ni kan således
när som helst återkalla ert samtycke genom att kontakta NAM. I sådant fall kommer vi inte längre
behandla era personuppgifter för de särskilda ändamål som ni tidigare samtyckt till.

8. Rätten till era personuppgifter och klagomål
Ni har alltid rätt att få tillgång till era personuppgifter och att begära att vi rättar eller uppdaterar era
personuppgifter, eller raderar vissa av era personuppgifter. Under vissa omständigheter kan ni
begära att vi begränsar användningen av era personuppgifter. Ni har också rätt att få tillgång till era
personuppgifter, i ett strukturerat och allmänt använt och maskinläsbart format. Om ni vill utöva
någon av ovanstående rättigheter eller om ni har några frågor angående personuppgifter som
innehas av oss, eller frågor om denna personuppgiftspolicy, tveka inte att kontakta oss:

Insamlingsstiftelsen Nordiska Akvarellmuseet
Södra Hamnen 6, SE‐471 32 Skärhamn, Sverige
E‐post: info@akvarellmuseet.org
Organisationsnummer: 853301‐1436 Tfn: 0304‐60 00 80
Museichef och behörig företrädare: Bera Nordal

Är ni missnöjda med vår behandling av era personuppgifter, så gör vi vårt bästa för att bemöta era
klagomål. Er integritet är väldigt viktig för oss, och vi strävar alltid efter att skydda era
personuppgifter på bästa möjliga sätt. Skulle vi ändå, enligt er mening, misslyckas i denna ambition,
var vänlig notera att ni också har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen eller annan
myndighet som kan fastställas i framtiden.

Bera Nordal
Museichef

