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Drakenshyresfastigheter/ 
Danshallekarlskoga Integritetspolicy 

1. Vad är en personuppgift? Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan 

hänföras till en fysiks person som är i livet. Det kan vara kontaktinformation, bilder, ljudupptagning, 

och även IP nummer i fall det kan kopplas till en fysisk person. 

 

2. Insamling av information. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. 

Exempelvis registrering, organisering och radering. Vi sparar endast uppgifter som är nödvändiga för 

att genomföra din anmälan/bokning och för att kunna ge en god service. Uppgifterna är namn, 

adress, e-mail, telefonnummer och anmälnings historik.  

 

3. Ansvarig för personuppgifter vi samlar in. Drakens Hyresfastigheter AB/Danshallen Org. Nr 

5591110423, Håkanbol 605, 69132 Degerfors, är personuppgiftsansvarig för behandling av 

personuppgifter.  

 

4. Utlämnande till tredje part. Drakens Hyresfastigheter/Danshallen är de enda som äger den 

insamlade informationen. Vi kommer inte att sälja, utbyta, överföra eller dela vidare personlig 

information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att 

driva vår webbplats, med kravet att dessa parter godkänner och står fast vid att informationen hålls 

konfidentiell. Se även punkt 6.  

 

5. Informationsskydd. Vi vidtar olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. 

Inloggning med automatisk utloggning vid inaktivitet, SSL kryptering, säkerhetsscanning av system, 

antivirusprogram på alla datorer som används för inloggning.  

 

6. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med? I vissa fall är det nödvändigt att vi delar 

dina personuppgifter med s.k. personuppgiftsbiträden för att kunna erbjuda god service. Detta är en 

Hyresfastighet som driver danshallen som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra 

instruktioner. Detta gäller redovisningsbyrå för vårt bokslut. Samtliga personuppgiftsbiträden 

garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas.  

 



7. Vad har du för rättigheter? Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar gällande dig 

om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in. Du har rätt att 

ändra felaktiga uppgifter. Observera att vi kan ha rätt att neka din begäran i fall det finns legala 

skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa åligganden 

kommer från bokföringslagstiftning, bank och penningtvättslagstiftning, skattelagstiftning och 

konsumenträttslagstiftning.  


