INTEGRITETSPOLICY
Stiftelsen för Malmö Konstmuseum

Om Stiftelsen för Malmö Konstmuseum och denna integritetspolicy
Stiftelsen för Malmö Konstmuseum, org.nr 802480-8175, c/o Sydsvenska Industri- och
Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, 211 20 Malmö (”SfMK”, ”vi” eller ”oss”) är en
stiftelse som har till ändamål att stödja förverkligandet och etableringen av ett nytt konstmuseum
lokaliserat i Malmö̈ samt vidare drift därav med syftet att tillförsäkra en hälsosam museiverksamhet
och fortlevnad för konstmuseet samt att främja ett aktivt nyttjande av konstmuseet för invånarna i
Malmö̈, i Öresundsregionen samt andra nationella och internationella besökare. För att uppnå detta
ändamål arbetar SfMK aktivt med att erhålla donationer från privatpersoner, företag och andra
organisationer och institutioner. I samband därmed samlar SfMK in uppgifter om privatpersoner,
företag och andra organisationer och institutioner som SfMK tror skulle kunna vara intresserade att
donera kapital till SfMK för att SfMK ska kunna marknadsföra sin verksamhet och sitt ändamål
gentemot dessa.
Inom ramen för SfMK:s verksamhet behandlar således SfMK personuppgifter för vilka SfMK är
personuppgiftsansvarig. Detta innebär att SfMK har en skyldighet att tillse att behandlingen av
personuppgifter utförs i enlighet med tillämplig lagstiftning och de principer som framgår av denna
integritetspolicy. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och följer alla tillämpliga lagar och
regler som finns för att skydda privatpersoners integritet.
Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vilka personuppgifter vi samlar in och framför allt
hur vi behandlar dem. Den här integritetspolicyn täcker därför all nödvändig information om vår
hantering av dina personuppgifter. Om du har några frågor om vår behandling av dina
personuppgifter får du gärna höra av dig till oss via kontaktuppgifterna nedan.
Vi ber dig observera att vissa sidor på vår hemsida kan innehålla länkar till hemsidor som hanteras
av tredje part. Dessa hemsidor har egna integritetspolicyer och SfMK är inte ansvarigt för deras
verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom
dessa tredjepartshemsidor bör därför granska integritetspolicyerna för dessa hemsidor innan några
personuppgifter skickas till dem.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?
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De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende på sammanhanget, omfatta:
•

namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;

•

fakturerings- eller betalningsinformation, samt annan information som du lämnar i samband
donation av kapital;

•

annan information som inom ramen för vårt ändamål är relevant för marknadsföringen av
vår verksamhet.
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Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:
•

när du kontaktar oss via e-post eller telefon;

•

genom erläggande av donation; och/eller

•

från tredje parter i form av allmänna register eller någon av våra samarbetspartners.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
SfMK kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande
rättsliga grunder:
• Fullgörande av donation
▪
•

Uppfylla rättslig skyldighet
▪

•

För att möjliggöra och hantera mottagande av donation.

Vi sparar betalningsunderlag avseende mottagen donation i enlighet med tillämplig
lagstiftning.

Berättigat intresse
▪

För att kunna kommunicera med dig via e-post och för att hantera genomförande av
donation som genomförs av företagsrepresentant för företags räkning behandlar vi
representantens personuppgifter.

▪

För att vi ska kunna genomföra och förbättra vår verksamhet är det nödvändigt för oss
att behandla personuppgifter även i vissa andra fall i syfte att kartlägga och förse
potentiella donatorer med relevant information och marknadsföring om vår verksamhet.

Lagring av personuppgifter
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SfMK vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras
säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att
uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan angivna
tidsperioder. Därefter raderar vi dina personuppgifter.
•

Kontaktperson för företag: Dina uppgifter sparas så länge du är angiven som
kontaktperson för ett företag som har en relation eller potentiell relation med SfMK. Dessa
uppgifter gallras regelbundet.

•

Fullgörande av donation: Personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer,
e-post och betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med verkställande av
donation sparas så länge som krävs för att SfMK ska kunna fullgöra mottagndet av
donationen.

•

Kommunikation: Om du har kontakt med SfMK via exempelvis e-post lagras dina
personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.

•

Rättslig skyldighet: SfMK sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt
gällande bokföringsregler.
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•

Marknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföring av
SfMK:s verksamhet, såsom inbjudningar till olika evenemang, under den tid du visar intresse
för SfMK:s verksamhet och för en period om två år därefter. SfMK gallrar löpande insamlade
personuppgifter.

Överföring av personuppgifter
SfMK iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina
personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att
lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Vi vill understryka att vi inte säljer dina personuppgifter till någon
tredje part. SfMK kan komma att överföra dina personuppgifter i följande situationer:
•

Tredjepartstjänsteleverantörer: Vi kan komma att ha avtal med företag som utför tjänster
å våra vägnar. Dessa tjänster kan bland annat omfatta tryck och distribution. Dessa företag
får tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning de behöver dem för att fullgöra sitt
uppdrag, men de får inte använda eller dela informationen för andra ändamål.

•

Rättsliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att SfMK
ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta
myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

SfMK överför aldrig några personuppgifter till länder utanför EU/EES och SfMK säljer inte några
personuppgifter.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur
dessa används, efter skriftlig ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du har även rätt
att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller
missvisande genom att kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet
och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.
I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina
personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har
också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina
personuppgifter överförda i elektroniskt format.
Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att SfMK:s behandling av dina
personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Ändringar i integritetspolicyn
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Observera att innehållet i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i
sådana fall att publiceras på SfMK:s hemsida. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna
mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell
betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma
dig på att ändringar har skett.
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Kontakta oss
Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott
mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy,
vänligen kontakta Robert Jhaveri på kontaktuppgifterna nedan.
SfMK
E-post: robertjhaveri@gmail.com
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Tel: 0768-55 44 31
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