HANTERING AV PERSONREGISTER
VILLKOR OCH POLICY FÖR HANTERING AV PERSONLIG INFORMATION
VARFÖR OCH HUR LÄNGE VI SPARAR PERSONUPPGIFTER

Vi sparar personuppgifter för att kunna utföra de tjänster vi erbjuder och utför åt våra kunder,
samt för att få underlag för att förbättra tjänsterna vi erbjuder. Uppgifterna sparas i 10 år efter
registrering.
VILKA PERSONUPPGIFTER SPARAS?

Vi sparar personuppgifter som besökaren uppger när besökaren fyller i formulär på vår webbsida
men även lösningar som laddats upp sparas i databasen. Personuppgifterna behövs för att kunna
kontakta besökaren och förse besökaren med den information som besökaren efterfrågar. Dessa
uppgifter är namn, e-postadress och skola, användartyp såsom lärare eller rektor, och i de fall det
är aktuellt även företagstillhörighet och utmaningsformuleringar. Om du skickar epost till oss
kommer vi att spara din mailadress för att kunna skicka ett svar via epost till dig.
HUR PERSONUPPGIFTER SPARAS

Informationen som användare av Minnovation Lab har fyllt i på våra formulär skickas via mail
till minnovationlab@gmail.fi, som är ett mailkonto på vår domän minnovationlab.fi. Kopior på
informationen sparas även i en databastabell. All data sparas på servrar inom länder som
omfattas av GDPR. Vi kommer aldrig att sälja eller vidarebefordra informationen vidare.
HANTERING AV FÖRFRÅGAN ATT BLI BORTGLÖMD

För att bli bortglömd och få alla sparade uppgifter raderade, ska besökaren skicka ett email till
minnovationlab@gmail.fi med en begäran om att bli bortglömd. E-posten ska i ämnesraden vara
märkt ”GDPR: förfrågan att bli bortglömd”. Vi kommer då att skicka ett bekräftelsemail till den
e-postadress som använts, innan vi raderar all information (inklusive e-postadressen, vilket
innebär att vi inte har någon fortsatt möjlighet att kommunicera med besökaren i fråga).
HANTERING AV FÖRFRÅGAN ATT FÅ UT SINA UPPGIFTER

För att få se vilka uppgifter som finns sparade om besökaren själv, ska besökaren maila
minnovationlab@gmail.fi och be att få ut sina sparade uppgifter. E-posten ska i ämnesraden vara
märkt ”GDPR: förfrågan att få ut sina uppgifter”. Vi kommer då att skicka den data vi har ang.
besökaren i textform till den e-postadress som besökaren har skickat sitt email från.

