INTEGRITETSPOLICY/GDPR
Introduktion
MENSEN arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas i
enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi vill att du ska
känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas och här
kan du därför läsa mer om hur insamling och behandling av
personuppgifter går till, vilka rättigheter du har och hur du
kommer i kontakt med oss.
Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Den juridiska personen MENSEN - forum för menstruation
(802490-173) är ansvarig för behandlingen av personuppgifter.
Vad är behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som, direkt eller indirekt,
kan kopplas till en nu levande person. Några exempel på detta
kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, bild,
ljudupptagning och personnummer. Behandling av
personuppgifter är allt som sker med dessa uppgifter. Exempel
på sådan behandling kan vara insamling, registrering,
organisering, lagring, bearbetning, överföring och radering.
Vad för slags personuppgifter samlar vi in?
Personuppgifter samlas in på olika ställen och för olika ändamål,
beroende av om du är medlem, beställer produkter i vår
webshop eller kontaktar oss i något annat ärende . Om du vill att
vi tar bort dina personuppgifter oavsett ärende kan du när som
helst kontakta oss på info@mensen.se.
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Hur använder vi dina personuppgifter?
Personuppgifter används för följande ändamål:
För att hantera beställningar från webshop
För att administrera medlemskap
För att skicka pressmeddelanden
För att skicka mailutskick till medlemmar
För att skicka inbjudningar
För att genomföra och hantera deltagande i tävlingar och kampanjer
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna göra följande:
Fullgöra beställningar av produkter via vår webshop. Möjliggöra god
service; som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga
uppgifter eller skicka information som du har begärt, exempelvis
nyhetsbrev. Kunna administrera ditt medlemskap, ditt frivilliguppdrag
eller en intresseanmälan Hantera uppgifter i samband med i tävlingar och
kampanjer där vi är avsändare. Kommunicera förändringar i våra villkor
och policydokument.
Personuppgiftsbehandling - Medlemskap
Dina personuppgifter för medlemskap sparas under det kalenderår du blir
medlem. Blir du medlem mellan 1 november - 31 december gäller ditt
medlemskap även nästkommande kalenderår. Du får årligen en förfrågan
om du önskar fortsätta vara medlem och därmed stå kvar i
medlemsregistret.
Personuppgiftsbehandling – Mailutskick
Som medlem får du ibland mailutskick. Du kan närsomhelst välja att
avregistrera dig från våra nyhetsmail genom att klicka på länken
”Unsubscribe from this list”, som ligger längst ner i nyhetsmailet.
Personuppgiftsbehandling – Pressmeddelanden
Vi skickar pressmeddelanden till journalister, influencers och andra, som
vi på något sätt bedömer har intresse för att skriva om vår verksamhet.
Offentliga mailadresser till dessa personer kan komma att sparas i syfte
för vidare kontakt.
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Personuppgiftsbehandling – Beställningar
När du beställer produkter via vår webshop görs beställningen via
Woocommerce. Dina beställningar sparas i ett år från att du gjort
beställningen, för att kunna sammanställa statistik på försäljning, såvida du
inte ber om att få det raderat innan. Vi delar inte med oss information om
dina köp till en tredje part. Woocommerce behåller personuppgifter
för inaktiva konton, väntande beställningar, misslyckade beställningar och
avbrutna beställningar i en dag.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för att vi ska kunna
uppfylla ovanstående önskemål. Dina uppgifter raderas i enighet med den
information du får vid registrering av uppgifter.
Vilka är dina rättigheter?
Du har närsomhelst rätt att begära information om vilka personuppgifter vi
har om dig, för att få dem korrigerade eller raderade. Om du anser att
MENSEN behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna in
ett klagomål hos Datainspektionen. I det fall då MENSEN får kännedom om
att personuppgifter av någon anledning kommit i orätta händer informeras
berörda personer. Inom 72 timmar kommer ett eventuellt dataintrång
dokumenteras och anmälas till Datainspektionen.
Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Vi varken säljer eller byter personuppgifter för marknadsföringsändamål men
delar ibland med oss av personuppgifter till tredje part om det är ett krav från
någon av våra samarbetspartners.
Personuppgiftsbehandling vid marknadsföring i sociala medier
Facebook, Instagram och LinkedIn kan komma att koppla ihop beteendedata
med information lagrad i sociala nätverk. Detta för att kunna visa relevanta
annonser i ditt flöde. Önskar du begränsa funktionen kan du reglera dina
inställningar på ditt konto på Facebook, Instagram eller LinkedIn.

