EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) ställer
högre krav på hantering av personuppgifter.
Som tidigare kund hos mig kan du alltid känna dig trygg med hur jag hanterar dina
personuppgifter/bilder.
Jag värnar redan om din personliga integritet och anser att det är viktigt att hålla
en fortsatt hög skyddsnivå för dina personuppgifter.
Läs mer:
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

-Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?
En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifera en
fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress,
telefonnummer och e-postadress, men uppgifter som IP-nummer eller
användarbeteenden i kombination med andra uppgifter som används för att
kunna koppla till dig är också personuppgifter. En behandling av
personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel;
insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.
-Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Sasha Fotograf med organisationsnummer 870916-6170 är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och
ansvarar för att den här behandlingen sker på lagligt och korrekt sätt.
-Vilka kategorier av personuppgifter behandlar jag?
Jag behandlar de uppgifter som lämnas till mig, till exempel namn,
personnummer, telefonnummer, bilder, e-postadress, adress, köphistorik och
betalningsinformation och/eller annan information som du lämnat till mig
eller som är nödvändig för att jag ska kunna fullgöra ett projekt åt dig/er.

-Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används/hanteras endast av mig.
Dina bilder som jag förvarar i minst 2år förvaras i en krypterad hårddisk
med 12 bokstäver som endast jag har tillgång till såsom fakturerings
uppgifter.
Jag lämnar inte ut uppgifter om vi inte måste på grund av krav i andra lagar
och förordningar.

-Kommer bilderna att användas i marknadsförningsyfte eller min hemsida?
Jag skriver alltid kontrakt med mina nya och gamla kunder, där kan
särskilda överenskommelse om publicering av bilderna nämnas.
-Vad händer nu?
Vill du inte längre att jag förvarar eller använder dina bilder på min hemsida
eller socialamedier skickar du ett email till kontakt@smfoto.se och avregistrerar
dig.

