Stockholm den 25 maj 2018

Personuppgiftspolicy
Nordstjernan AB, organisationsnummer 556000-1421, (”Nordstjernan”) behandlar
personuppgifter i sin verksamhet. Vi respekterar din personliga integritet och vi behandlar alltid
dina personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679
(GDPR) och andra gällande integritetslagar.
Denna personuppgiftspolicy informerar dig om de personuppgifter som Nordstjernan samlar in, i
vilka syften som personuppgifterna behandlas, hur personuppgifterna skyddas och hur du kan
utöva dina rättigheter. Personuppgiftspolicyn gäller generellt personuppgiftsbehandlingen inom
Nordstjernan. Om du har några frågor eller vill kontakta oss av något annat skäl, finner du våra
kontaktuppgifter längst ned i denna policy.
Varifrån samlar Nordstjernan in personuppgifter?
Vi samlar in personuppgifter om dig när du registrerar dig för ett event eller en tillställning som vi
anordnar. För dessa behandlingar är Nordstjernan personuppgiftsansvarig. Vi kan också samla in
personuppgifter från internet.
Vilket slags personuppgifter behandlar vi och i vilket syfte?
Nordstjernan kan inom ramen för sin verksamhet behandla dina personuppgifter när du
registrerar dig för ett event eller en tillställning som vi anordnar. De uppgifter som behandlas
omfattar vanligen namn, titel, e-postadress och information om din befattning på det företag som
du arbetar för eller på annat sätt har anknytning till. Vi kan också behandla personuppgifter om
din hälsa om du lämnar ut information om de kostpreferenser eller eventuella kostbegränsningar,
såsom matallergier.
Behandlingen av grundläggande uppgifter är nödvändig utifrån vårt intresse av att anordna och
skicka ut inbjudningar till event och tillställningar. Behandlingen av känsligare personuppgifter
(hälsoinformation) är nödvändig för att vi ska kunna tillgodose dina kostpreferenser och görs
aldrig utan ditt uttryckliga samtycke.
Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till?
Tillgång till dina personuppgifter är i allmänhet begränsad till dem inom Nordstjernan som
ansvar för utskick av inbjudningar till event eller tillställningar som Nordstjernan anordnar.
För att underlätta värdskapet och utskick av inbjudningar till event eller tillställningar som vi
anordnar lämnar vi i vissa fall ut personuppgifter till tjänsteleverantörer, såsom leverantörer av
IT-tjänster. Det är nödvändigt utifrån vårt intresse av att anordna och skicka ut inbjudningar till
event och tillställningar samt vårt intresse av att stödja sådana event. Nordstjernan ser alltid till att
sådan överföring sker säkert och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Om inget annat

anges har det mottagande företaget rollen som personuppgiftsansvarig och är därmed ansvarigt
för behandlingen av de erhållna personuppgifterna.
Överförs personuppgifter utanför EU/EES?
Vi strävar alltid efter att om möjligt behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Om dina
personuppgifter av någon anledning överförs till och behandlas i ett land utanför EU/EES av
våra tjänsteleverantörer ser vi till att nödvändiga säkerhetsåtgärder är på plats, såsom
dataöverföringsavtal som kräver att mottagaren skyddar dina uppgifter på samma sätt som vi gör.
När raderas personuppgifter?
Dina personuppgifter lagras hos oss för att vi ska kunna anordna event och skicka inbjudningar
till dig. Vi behandlar endast dina personuppgifter så länge behov finns och en laglig grund
föreligger. När sådana förhållanden inte längre finns raderar vi dina personuppgifter.
Du kan även kontakta Nordstjernan om du inte längre önskar bli kontaktad, se även avsnitt
”Dina rättigheter” nedan.
Dina rättigheter
GDPR ger dig följande rättigheter när det gäller Nordstjernans behandling av dina
personuppgifter.
Rätt till tillgång
Du har rätt att begära en bekräftelse från oss på huruvida vi behandlar personuppgifter som rör
dig eller inte. Om vi behandlar personuppgifter som rör dig har du rätt att erhålla information om
vilka av dina personuppgifter som vi behandlar.
Rätt till rättelse
Du har rätt att begära att eventuella felaktigheter i personuppgifter som rör dig rättas. Du har
också rätt att begära att ofullständiga personuppgifter kompletteras.
Rätt till radering
Du har rätt att begära att personuppgifter som rör dig raderas. I vissa fall gäller emellertid inte
denna rätt, till exempel när vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna.
Rätt att invända mot behandling som beror på en avvägning av intressen
Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs med stöd av ett eller flera
berättigade intressen.
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Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, exempelvis om du
anser att personuppgifterna är felaktiga. Observera dock att vi kanske inte kan erbjuda våra
tjänster om behandlingen begränsas.
Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och
maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra sådana uppgifter till en annan
personuppgiftsansvarig, när detta är tekniskt möjligt. Observera att dessa rättigheter enbart gäller
för personuppgifter som du själv har lämnat ut till oss, som vi har behandlat enligt ditt samtycke
eller enligt ett avtal som du har tecknat med oss.
Övrigt
Detta är en allmän integritetspolicy om event och tillställningar som vi anordnar. För vissa
särskilda aktiviteter och behandlingar kan integritetspolicyn komma att kompletteras med
ytterligare information eller integritetsmeddelanden, exempelvis vid fotografering vid seminarier.
I sådana fall ska denna allmänna integritetspolicy läsas tillsammans med det särskilda
integritetsmeddelandet som tillhandahålls vid den särskilda aktiviteten.
Kontakt
Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter, var vänlig kontakta oss.
Personuppgiftsansvarig: Nordstjernan AB
Adress: 103 75 Stockholm
Telefonnummer: 08-788 50 00
E-post: info@nordstjernan.se
Om du inte är nöjd med de svar som vi har gett, eller om du har några klagomål på vår
behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss. Du har även rätt att vända dig
till Datainspektionen.
____________________
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