GDPR

The General Data Protection Regulation

Information om behandling av
personuppgifter på Cool Minds

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att
du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.
Cool Minds (organisationsnummer: 802493-6240), Norra Parkgatan 2, 214 22 Malmö
är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du som kund lämnar till Cool Minds.
Personuppgifterna som samlas in om dig och ditt barn är olika beroende på vilken typ av bokning du gör
(barnkalas, kurser och workshops) eller om du vill bli medlem/volontär i föreningen. Det är alltså inte
nödvändigtvis så att vi kommer att behandla alla dessa typer av personuppgifter i just ditt fall. När du
fullföljer en bokning godkänner du även att dina uppgifter sparas i 30 dagar efter aktiviteten har
genomförts. Dessa personuppgifter behandlar vi för att kunna administrera din bokning, inklusive för att
kommunicera med dig angående din bokning och för att uppfylla vårt avtal med dig. Du måste således
lämna dessa uppgifter för att vi ska kunna hantera din bokning. I annat fall kan vi inte administrera din
bokning. Cool Minds behandlar personuppgifter säkert och i enlighet med dataskyddslagen.
Personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag.
Personuppgifter som samlas in om dig:
– Förnamn & efternamn
– E-mailadress
– Telefonnummer
– Personnummer
– Kön
– Adress
Personuppgifter som samlas in om ditt barn
– Förnamn & efternamn
– Personnummer
– Ålder
– Kön
– Adress
– Övrig information som exempelvis allergier eller diagnoser som behöver tas hänsyn till
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Dina rättigheter
Du har rätt att en gång per kalenderår begära information om vilka personuppgifter som vi har registrerat
om dig. Detta gör du genom att skicka en skriftlig underskriven ansökan till oss. Din ansökan ska vara
skriftlig och undertecknad av dig.
Du har också rätt enligt personuppgiftslagen att begära att felaktiga och ofullständiga personuppgifter
rättas eller kompletteras.
Vidare har du rätt att, i den utsträckning vår behandling stödjer sig på ditt samtycke, när som helst rätt att
återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke har vi
dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter som vi redan har samlat in med stöd av ditt tidigare
samtycke. Därutöver har du rätt att när som helst motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter,
samt avregistrera dig från fortsatta utskick från Cool Minds genom att kontakta oss. Slutligen har du rätt
att vända dig till Datainspektionen för det fall du vill framställa klagomål.

Har du frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@coolminds.com

