Integritetspolicy NTF Väst
Denna integritetspolicy beskriver hur NTF Väst hanterar dina personuppgifter.
Personuppgifter som behandlas kan exempelvis vara:
- Namn/kontaktperson
- Adress/fakturaadress
- Telefonnummer/e-postadress
NTF Väst är personuppgiftsansvarig, vilket innebär ansvar för att dina uppgifter behandlas på ett
korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Hur hämtar vi in information?
NTF Väst hämtar in namn och uppgifter som krävs när personer exempelvis gör en
medlemsansökan, anmäler sig till arrangemang, hyr babyskydd eller är föredragande hos oss.
Andra former av kontakter är webbformulär, mail och nyhetsbrev, där vi behöver uppgifter för att
kunna hålla kontakten.
Ändamålet med information som inhämtas
NTF Väst arbetar för en säker trafik och i vår verksamhet vill vi på olika sätt sprida kunskap.
Detta gör vi genom bl a informationsmöten, medlemsmöten, seminarier, nyhetsbrev, podd och
sociala medier. Vi erbjuder även uthyrning av babyskydd och behöver för detta ändamål
inhämta uppgifter för att utfärda hyreskontrakt. NTF Väst hanterar dina personuppgifter med
största möjliga försiktighet och uppgifterna används inte för andra ändamål än överenskommet.
Hur tas informationen om personuppgifter bort?
Du som får vårt nyhetsbrev kan när som helst avregistrera dig via länk. Du som önskar att dina
personuppgifter tas bort kan maila till vast@ntf.se och vi ser då till att dina personuppgifter tas
bort ur NTF Västs register. Undantaget är uppgifter som måste sparas enligt bokföringslagen,
exempelvis hyreskontrakt för babyskydd.
Utlämning av information
Förteckning över personer som gästar NTF Västs seminarier delas ibland ut till deltagarna. Detta
görs i syfte att underlätta planerat nätverkande. Om du inte vill vara namngiven kan du kontakta
oss och vi exkluderar då dina personuppgifter.
Rättigheter
Som medlem eller som annan person vars personuppgifter finns med i NTF Västs register har du
alltid rätt till insyn i behandlingen av dessa och självklart rätten att korrigera eller avregistrera
dem. Har du synpunkter på att NTF Väst inte har uppfyllt dina rättigheter enligt GDPR har du rätt
att överklaga till tillsynsmyndighet.

Kontakt
Har du frågor om hur NTF Väst hanterar dina personuppgifter eller om du vill nyttja dina
rättigheter att korrigera alternativt avregistrera dina personuppgifter så kontaktar du NTF Väst
enklast via mail vast@ntf.se . Det går också bra att ringa oss på telefon 031-60 78 80. För
aktuella telefontider besök vår webbplats vast.ntf.se .

