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SÅ HANTERAR LOC DINA PERSONUPPGIFTER

Vilka vi är

Vår webbadress är: www.layersofcreativity.se

Om GDPR

GDPR – Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från
och med den 25 maj 2018 och innehåller regler om hur man får behandla
personuppgifter.

Varför lagrar vi uppgifter?

Layers Of Creativity är ansvarig för de uppgifter du lämnar till oss när du
registrerar dig för nyhetsbrev och söker medlemskap hos oss. Denna information
innefattar din e-postadress, för medlemskap, samt din postadress som används
vid fakturering av medlemskostnad.

Vi lagrar din e-post internt och medlemmar kontaktas via e-post. Detta för att ha
en dialog med medlemmar och för att genomföra möten och andra evenemang.
Layers Of Creativity behandlar personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan:

● Layers Of Creativity anlitar ibland externa aktörer för att utveckla hemsidan.
Dessa aktörer fungerar då som personuppgiftsbiträden. Dessa tar del av
medlemsuppgifter då portfoliosidorna ska uppdateras i back-end och
front-end samt i kommunikationssyfte. Dessa aktörer får inte använda
personuppgifter från Layers Of Creativity i andra syften.

● Layers Of Creativitys medlemsregister delas inom föreningen av
administrativa skäl.

● Vi lämnar inte ut dina uppgifter till en tredje part.

● Vi använder MailChimp för att lagra våra mottagarlistor för e-postutskick –
all data lagras på en säker server i USA med syfte att distribuera nyhetsbrev
via e-post.

Din säkerhet
Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där
EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan
ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

http://www.layersofcreativity.se
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Sociala medier
Layers Of Creativity har konton och publicerar information på Facebook,
Instagram och Linkedin. I den mån personuppgifter publiceras på våra kanaler i
sociala medier rör det sig om uppgifter som berörd person gett sitt samtycke till
eller som på annat sätt tydligt offentliggjorts.
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Cookie-filer

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka
om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den
försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om
din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller
i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig”
kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Detta är för din bekvämlighet för att du inte
ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du loggar in. Om du loggar ut från ditt
konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser
Portfoliosidor på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp,
bilder, länkar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma
sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare
spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll,
inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och
är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med
Om du begär återställning av lösenordet kommer din IP-adress att ingå i e-postmeddelandet
om återställning.

Vilka rättigheter du har över dina data
Om du har ett konto på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter
vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla
personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att
spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.


