TUs Dataskyddspolicy reviderad 17 maj 2022
Tidningsutgivarna (TU Service AB org nr 556078-1471) har antagit en dataskyddspolicy. Vi
förklarar där hur vi samlar in och använder personuppgifter i vår verksamhet. Policyn
beskriver dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du
kan alltid kontakta oss på info@tu.se om du har frågor kring vårt integritets- och dataskydd.
Genom att använda TUs tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av
dina personuppgifter.

Information vi samlar in och vad använder vi dem till
Vi samlar in information i första hand som du själv lämnar till oss. Men vi samlar också in
information som ditt företag lämnar till oss om dig i din egenskap som företrädare för den
organisation som är medlem hos oss.
Exempel på information vi samlar in och vad vi använder dessa till:
Kontaktinformation som företrädare för medlemsorganisation
Personuppgifter:
Ändamål:
Namn, e-postadress, telefonnummer, befattning samt vilket företag du är Uppgifterna är nödvändiga för oss i vår verksamhet för att vi ska kunna administrera
anställd vid.
medlemskapet för det företag du tillhör. Vi skickar t ex ut kallelse till årsmöte och
medlemsinformation. Vi skickar också ut information om intressanta lagändringar,
regelverk, statistik och annat som ingår i medlemskapet hos TU.

Information om dig som deltar vid något av våra event eller utbildningar.

Till exempel Årets dagstidning, frukostseminarier, mingel, utbildningen ansvarig utgivare

Personuppgifter:
Ändamål:
Namn, e-postadress, telefonnummer, befattning samt vilket företag du är Uppgifterna vi samlar in är nödvändiga för att vi ska kunna administrera ditt deltagande
anställd vid, specialkost, faktureringsadress.
vid våra event och aktiviteter.Om du önskar specialkost lämnar du själv dessa uppgifter
till oss så att vi kan tillhandahålla detta i möjligaste mån.

Vilka kan vi komma att dela din information med?
Generellt sett delar vi aldrig dina personuppgifter till någon annan part. Men det finns
undantag.
•
•
•

Vid event som görs i samarbete med sponsorer kan vi komma att förmedla uppgifter om
deltagares namn och företagstillhörighet till sponsorerna.
Deltagares namn och företagstillhörighet kommer också att delas med andra deltagare
vid samma event/seminarium/utbildning.
Deltagares namn och företagstillhörighet kommer att delas med föreläsare, lärare samt
ev medarrangör vid samma event/seminarium/utbildning.
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Vad vi INTE kommer att göra med dina personuppgifter.
Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part.
Vi kommer inte att använda dina uppgifter till annat än det vi har angivit ovan.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina uppgifter så länge de behövs.
Företräder du något av våra medlemsföretag behövs uppgifterna för att vi ska kunna
kontakta dig och de finns därmed kvar så länge vi har uppgift om att du är anställd hos
företaget.
Som mottagare av våra nyhetsbrev och utskick finns dina personuppgifter kvar så länge du
inte meddelar något annat. Då gallras dina uppgifter bort ur våra register.

Vill du veta vilka personuppgifter om dig som finns i våra register?
Skicka din begäran om ett registerutdrag kostnadsfritt en gång per år till info@tu.se.

Vill du att vi plockar bort dina personuppgifter ur vårt register?
Skicka din begäran till info@tu.se.
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