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I dina kontakter med WY Dansskola behandlar vi personuppgifter om dig. Med anledning av
EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) som började gälla från
den 25 maj 2018 har vi gått igenom hur WY Dansskola hanterar personuppgifter. I vår
Personuppgiftspolicy här nedan har vi sammanställt hur vi använder informationen vi har om dig
och hur vi arbetar för att skydda din integritet i enlighet med GDPR.

Ansvar för behandling av personuppgifter

I denna policy kallas Borås dansskola HB, org nr. 969786-0428, för WY Dansskola och är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för
kärnverksamheten.

WY Dansskola går att kontakta på följande sätt:

Post: Norrby Långgata 18, 504 37 Borås

Telefon: 073-4646288

E-post: info@wydansskola.se

Varför behandlar vi dina personuppgifter och vilken laglig
grund använder vi oss av?

För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål.
Nedan följer de centrala personuppgiftsbehandlingarna, syftet för behandlingarna och vilken
laglig grund som används för dessa.

Personuppgiftsbehandling Syfte med behandlingen Laglig grund

Foto/rörlig media på sociala
medier och hemsida

Marknadsföring Intresseavvägning

Mailkorrespondans Kundkommunikation Intresseavvägning

Fakturor Betalning av tjänst och varor Avtal

Dans.se
(administrationsprogram).
Namn, personnummer,
kontaktuppgifter.

Registrering av kund,
fakturering och kundkontakt.

Avtal



Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas av oss och för vilka vi är
personuppgiftsansvarig genom att skriftligen kontakta oss.

Du har rätt att i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning begära att dina
personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas.

Du har rätt att begära att personuppgifter raderas eller att eventuellt felaktiga personuppgifter
rättas. Radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om
annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat.

Du har rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt i vissa fall rätt till
dataportabilitet.

Du har rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen,
motsätta dig automatiskt beslutsfattande, i vissa fall invända mot personuppgiftsbehandlingar
och även rätt att invända mot direktmarknadsföring.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter kan
du kontakta oss.

För mer information om dina rättigheter besök Datainspektion på:
https://www.datainspektionen.se/.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Vi behöver spara en del av dina uppgifter för att till exempel kunna fullgöra avtalsförhållande
och uppfylla rättsliga krav så som redovisning. Som utgångspunkt lagras personuppgifter bara
så länge som det krävs för att uppfylla syftet med behandlingarna. Årligen ser vi över
personuppgifter i organisationen.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av våra leverantörer i den mån det är
nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och i övrigt fullgöra våra skyldigheter i
egenskap av arbetsgivare och näringsidkare.

Uppgifter kommer inte att överföras till tredje land, det vill säga utanför EU/EES.



Utsätts dina personuppgifter för automatiserat
beslutsfattande?

Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Inom WY Dansskola finns utbildad personal i GDPR. Flertalet rutiner och dokument har tagits
fram för att skydda personuppgifter och att arbeta med dessa i enlighet med GDPR.

Ändringar i Integritetspolicyn

Vi kan göra ändringar i Personuppgiftspolicyn. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på
hemsidan.


