Information om behandling av personuppgifter
Behandling avser
Insamlade ansökningshandlingar till jazzkursen Bangen Jazz Collective 2019

Ändamålet/syftet med behandlingen
Insamlandet görs för att:
•
•
•
•
•
•

Kunna administrera de ansökningar som kommer in till kursen
Skapa förutsättningar för att skapa fungerande ensemblekonstellationer utifrån kursen
förutsättningar, syften och mål.
Kunna administrera antagna kursdeltagare inför och under kursen.
Kunna förse deltagare med rätt kost under kursen
Kunna ha en bättre beredskap för att hantera eventuella speciella behov hos kursdeltagarna.
Skapa möjilgheten till att dokumentera kursen både för internt bruk i utvecklingssyfte men
också för att kunna skapa möjlighet för att bruka i reklam för kommande kurser.

Personuppgifter som hanteras i behandlingen
Namn, personnummer, ålder, postadress, telefonnummer, e-postadress, information om vissa
förkunskaper inom musik, vilket instrument den sökande spelar, av den sökande egen formulerad
beskrivning av sig själv, hur länge personen har spelat ett instrument och mest frekvent spelade
genre etc, ev övrig information som den sökande vill att kurslärarna ska känna till, godkännde av
dokumentation i form av film, foto och ljud.

Känsliga personuppgifter som behandlas
ev. specialkost och/eller allergier, beroende på vad den sökanden anger i sin egen beskrivning av sig
själv samt i informationen som sökanden önskar att kursledningen känner till kan även denna
innehålla känsliga uppgifter.

Ansvarig för insamlandet av personuppgifterna
Informationen samlas in av föreningen Jazz & Blues Björkgatan 2, 811 39 Sandviken med
organisationsnummer 802448-8945, och det är föreningens styrelse som är
personuppgiftsansvarig.

Delning av personuppgifter
Vi delar nödvändiga delar av dina personuppgifter så som namn och postadress med
Region Gävleborg för deras hantering av insamlandet av kursavgifter och
ansvarsförbindelser.

Samtyckets giltighetsperiod
Samtycket är giltigt från och med datum för inskickad ansökan till och med 2019-08-29.
Efter detta datum kommer de uppgifter som inte kräver arkivering på grund av andra
lagar så som exempelvis bokföringslagar etc, att raderas. Du har rätt att när som helst ta
tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att skicka e-post till jazzcollective@bangen.se
alternativt ringa 070-4678998. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte
påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas
om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina
personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

