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Hantering av personuppgifter omfattas av Dataskyddsförordningen (GDPR) i enighet med detta dokument. Denna 

personuppgifts- och data skyddspolicy omfattar ej personuppgifter vilka hanteras enligt förekommande 

utgivningsbevis enligt Tryckfrihetsförordningen (TF) eller Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). 

 

 

Personuppgifter hanteras enligt fyra grundprinciper; 

 

 Ändamålsbegränsning  -  Personuppgifterna 

hanteras och används enbart för det ändamål  

de samlats in, och inga övriga utföranden. 
 

 Uppgiftsinsamling  -  Enbart för ändamålet 

nödvändiga och relevanta personuppgifter 

hanteras, och när så sker i minsta möjliga mån. 
 

 Korrekthet  -  Uppgifterna granskas och gallras  

för att hållas korrekta, samt uppdateras med 

relevant information vid behov. 
 

 Lagringsminimering  -  Personuppgifter sparas  

inte under längre tid än vad som är nödvändigt  

med hänsyn till uppgiften. 

 

 

Personuppgifter behandlas i följande avseenden; 

 

1. Fullgörande av ändamålet för initierad kontakt 
 

2. Fullgörande av avtal, samverkan och övriga 

åtaganden vilka har antagits därom 
 

3. Register över enligt licens publicerade bilder 
 

4. Behandling vid begäran om uppgiftsutlämning 

 

 

I avseende punkt 1 hanteras personuppgifter vilka frivilligt 

uppges för Fotograf Robin Nicander av den som för kontak 

med personen eller databasen, för att fullgöra ändamålet  

av initierad kontakt därom. Rättslig grund för hantering av 

uppgifter är stöd genom samtycke. Så snart ändamålet av 

initierad kontakt är fullgjort, skall uppgifterna gallras. 

 

I avseende om punkt 2 hanteras de uppgifter vilka är direkt 

nödvändiga för att man ska kunna fullgöra ingångna avtal, 

samverkan och övriga åtaganden därom. Rättslig grund för 

hantering av uppgifter är med stöd genom avtal. Så snart 

ingångna avtal, samverkan och övriga åtaganden därmed  

är att anse som fullgjorda, samt omfattade uppgifter inte 

längre anses vara relevanta, skall uppgifterna gallras. 

I avseende om punkt 3 förs register över publicerade bilder 

enligt aktuell licensgivning. I avseendet hanteras uppgifter i 

form av namn, telefonnummer och e-post adress, samt i 

vissa fall även övrig angiven eller inhämtad information som 

är relevant. Rättslig grund för hantering av personuppgifter 

är med stöd genom avtal. Så snart omfattade uppgifter inte 

längre anses vara relevanta, skall uppgifterna gallras. 

 

I avseende om punkt 4 behandlas uppgifter i samband med 

enskilds persons begäran om att ta del av de uppgifter vilka 

hanteras om denne, för att kunna säkerställa identiteten på 

den begärande. I avseendet hanteras uppgifter i fråga om 

fysisk eller elektronisk identitetshandling på den begärande. 

Rättslig grund för hantering av personuppgifter är med stöd 

genom intresseavvägning. Så snart omfattade uppgifter inte 

längre anses vara relevanta, skall uppgifterna gallras. 

 

Varje fysisk person vars personuppgift hanteras har rätt att; 

få tillgång till de personuppgifter vilka finns hanterade om 

personen, få felaktiga personuppgifter rättade eller annars 

begränsade för ett visst nyttjande, få sina personuppgifter 

raderade om de inte längre är nödvändiga, få veta hur länge 

personuppgifterna kommer hanteras, vid intresseavvägning 

begära prövning om uppgifternas hantering, samt lämna in 

klagomål till IMY om hanteringen av uppgifterna.  

 

Varje fysisk person har rätt till ett registerutdrag över de 

personuppgifter vilka vi hanterar om denne. Ett utdrag 

omfattar information om hanterade uppgifter, vart ifrån 

uppgifterna är hämtade, för vilket syfte de behandlas, samt 

därtill även information om vilka mottagare de aktuella 

personuppgifterna lämnats till och hur länge de hanteras. 

 

Teknisk lagring av personuppgifter i databas skyddas genom 

skydd mot skadlig kod, kryptering samt begränsning över 

åtkomst till personuppgifterna genom statisk hantering. 

Fysisk hantering skyddas av elektroniska säkerhetslösningar. 

 

I händelse av personuppgiftsincident genom en olaglig eller 

annars oavsiktlig ändring, förstörning eller förlust kommer 

rapport utföras till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, inom 

72 timmar med relevant information i ärendet. 

 

 

Personuppgiftsansvarig för hanteringen enligt denna personuppgiftspolicy är Robin Nicander, Pnr: 921110-5631, 

Tel: +46 (0) 739 – 572 182, E-post adress till dataskyddsombud: registrator-gdpr-se-db-frn@robinnicander.se 


