Personsuppgiftsbehandling, dokumentation med film och foto
1. De personuppgifter som du lämnar i denna anmälan såsom namn, adress, e-mail,
telefonnummer, titel, certifieringar, medlemsorgskap och matavvikelser behandlar vi
i syfte att administrera konferensen och ditt deltagande där samt för att kunna
kommunicera och bl.a. informera dig om våra kommande event. Den rättsliga
grunden för behandlingen är att fullgöra vårt avtal med dig som kund samt även vår
skyldighet enligt lag att utföra viss behandling t.ex. enligt bokföringslagen.
Personuppgifterna vi samlar in används endast inom vår egen organisation. Dock kan
uppgifterna lämnas ut till och behandlas av företag som vi anlitar för drift och
underhåll av system, administration av utskick m.m. Sådant företag har alltid sitt säte
inom EU/EES. Vi sparar uppgifterna så länge du är kund hos oss eller det behövs
enligt lag.
2. För att dokumentera och sprida information och kunskap om vår verksamhet
kommer vi att filma och fotografera på konferensen. Detta kan medföra behandling
av dina personuppgifter. Personuppgifterna, foton och filmsekvenser föreställande
dig, helt eller delvis, samlas in automatiskt genom filmningen/fotograferingen, i
förekommande fall med ljudpålägg. Materialet kommer användas för den digitala
utsändningen
efter
konferensen,
vår
webbplats,
i
våra
digitala
kommunikationskanaler och sociala medier, och kan delas med samarbetspartners
som utför tjänster åt oss inom digital media. Den rättsliga grunden är i denna del vårt
berättigade intresse av att kunna dokumentera, informera och sprida kunskap om vår
verksamhet (s.k. intresseavvägning). Materialet sparas så länge vi anser att
ovanstående ändamål uppfylls och materialet är aktuellt och beskrivande.
Om du inte önskar vara med på film eller foto går det bra att meddela oss eller
fotografen direkt på plats, så ska vi försöka se till att filmning/fotografering undviks.
3. Du har rätt att få tillgång till och kopia på de personuppgifter om dig som vi behandlar,
och kan alltid invända mot behandlingen och begära att behandlingen begränsas eller
att uppgifter raderas. Du har också bl. a. rätt att få felaktiga personuppgifter rättade.
4. Personuppgiftsansvarig är Internrevisorernas Service (ISAB) AB, Vasagatan 7, 111 20
Stockholm, telefon: 073-5795573 e-post: info@theiia.se. Har du synpunkter på vår
personuppgiftsbehandling har du rätt att ge in klagomål till
Integritetsskyddsmyndigheten, imy@imy.se , telefon 08-657 61 00.
Internrevisorerna
Vasagatan 7
111 20 Stockholm
www.theiia.se

