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Integritetspolicy för personuppgifter

Denna integritetspolicy gäller från 2018-05-25.
Senast uppdaterad: 2018-05-28.

1. Allmänt
I integritetspolicyn för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter Fotograf Erik Nordblad 
samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter
samt hur du kan kontakta företaget. Fotograf Erik Nordblad är personuppgiftsansvarig i 
enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. 
Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög sekretess och säkerhet. 

2. Vem ansvarar för behandlingen av personuppgifter?
Fotograf Erik Nordblad (organisationsnummer 811102-0197) är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för företagets verksamhet. Företagets 
företrädare är Erik Nordblad. 

2.1. Kontaktuppgifter:
Fotograf Erik Nordblad
Voxnegränd 4, lgh 1002
128 43 BAGARMOSSEN 

E-post: info@eriknordblad.se
Telefon: 070-3744399

3. Vilka personuppgifter samlas in?
De kategorier av personuppgifter som Fotograf Erik Nordblad samlar in är 

– för kunder: namn, postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress.
– för personer på bilder: avbildningar av personerna och i förekommande fall ytterligare 

information om dessa som kan utläsas från bilderna. 

4. Hur behandlas dina personuppgifter?
För att Fotograf Erik Nordblad ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter 
för olika ändamål kopplade till verksamheten. Företaget behandlar personuppgifter för:

– Kommunikation med kunder om pågående arbeten och förslag/förfrågningar om nya.
– Hantering av relaterade ekonomiska transaktioner (fakturering m. m.).
– Färdigställande och leverans av produkten (vad gäller porträtt och andra bilder av 

identifierbara människor som tas för kunds räkning).
– Marknadsföring av företagets tjänster (t. ex. genom visning av bilder på hemsidan 

eriknordblad.se).
– Konstnärliga och /eller journalistiska ändamål (t. ex. vad gäller bilder av människor 

till utställningar, fotoböcker, tidningar samt fotobloggen gatufoto.se).
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– Bevakning av ingångna avtals uppfyllande samt den egna copyrighten till bilder av 
identifierbara människor.

– Ekonomisk redovisning enligt bokföringslagens krav.

5. Vem får del av personuppgifterna?
Fotograf Erik Nordblad delar med sig av information till företag som behandlar data på 
uppdrag av företaget. Kategorier av mottagare som Fotograf Erik Nordblad delar information 
till är formgivare, fotolabb, tryckerier, postutdelningsföretag, e-posthanteringssystem, 
webbhotell och företag specialiserade på administrativa tjänster åt företag. Vidare får 
företagets kunder tillgång till bilder och tillhörande information från fotograferingar som 
utförs för kundens räkning. 

6. Vilken laglig grund finns för 
personuppgiftsbehandlingen?

I och med att du lämnar personuppgifter till Fotograf Erik Nordblad registreras och lagras 
uppgifter om dig för att behandlas för angivna ändamål enligt gällande lagstiftning. Rättsliga 
grunder för personuppgiftsbehandling enligt Dataskyddsförordningen GDPR är uppfyllande 
av avtal, berättigat intresse, rättslig förpliktelse eller samtycke. Hantering av personuppgifter 
för konstnärliga och journalistiska ändamål är undantagen från GDPR:s krav. 

7. Hur länge sparas dina personuppgifter?
Fotograf Erik Nordblad genomför en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av 
personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna 
kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

8. Vilka rättigheter har du?
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka vilken 
information företaget sparar om dig, under förutsättning att detta är praktiskt genomförbart, 
inte står i strid med andra rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling, samt att hanteringen
av uppgifterna ifråga inte faller under från GDPR undantagna områden. I övrigt gäller att:

– Du har rätt att få ett registerutdrag avseende företagets sammanställning av dina 
personuppgifter. Företaget ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av
de personuppgifter som är registrerade.

– Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga 
eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir 
ändrade.

– Du har rätt att dra in ett samtycke.
– Du har rätt att få dina uppgifter raderade.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller 
radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. 
Kontakta Fotograf Erik Nordblad via uppgifterna i avsnitt 2.1 för att utöva dina rättigheter 
eller ställa frågor om behandlingen. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende 
företagets behandling av personuppgifter till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).
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