Dataskyddspolicy: Mediapoolen
ALLMÄNT
Mediapoolen värnar om användarnas integritet. Med hjälp av nedan presenterade
dataskyddsprinciper skyddas de personuppgifter som samlas in av Mediapoolen för att kunna utföra
sitt uppdrag i enlighet med gällande leveransavtal och bolagets styrdokument (Bolagsordning och
konsortialavtal)
I denna policy ges information om de informationshanteringsmetoder som tillämpas på
webbplatser, webbshop, försäljning och distributionsplattformar.
För att säkerställa att de regler och rutiner som presenteras i denna policy är kända av
medarbetarna och efterföljs i det dagliga arbetet redogörs för principerna årligen på
personalmötet augusti.
Policyn skall årligen revideras av styrelsen.
PERSONLIGA UPPGIFTER
Med personuppgifter avses bland annat följande uppgifter: namn, verksamhet, postadress, epostadress, telefonnummer eller annan information om behövs och därmed samlats in enligt
tillämplig lagstiftning.
Normalt kan man besöka Mediapoolens webbplatser utan att några personuppgifter samlas
och/eller lagras. Vi hämtar efter samtycke vissa kakor när man besöker vår hemsida. Dock kan
anonyma uppgifter om användningen samlas in för att förbättra webbplatserna och dess
informationsinnehåll. Dessa användningsuppgifter kan gälla bland annat:
antalet besök på webbplatsen och deras längd;
användarens geografiska position; användningsgraden
för webbplatsens olika avsnitt; vilken teknik som
används;
störningar i verksamheten.
Uppgifterna på individnivå samlas aldrig in.
För att kunna fullfölja leveransavtalet behöver Mediapoolen registrera vissa uppgifter. I vissa fall, för
att kunna fullgöra åtaganden enligt leveransavtalet, lagras personuppgifter för personer med ålder
under 13 år.

Mediapoolen lagrar aldrig känsliga personuppgifter. Insamlandet begränsas till den aktuella tjänsten
och är ändamålsminimerad. Det betyder att Mediapoolen bara samlar in precis de uppgifter som
behövs för att klara uppdraget och att dessa uppgifter inte används för något annat ändamål.
Personuppgifter som samlas in och lagras för de olika tjänsterna specificeras i ”bilaga1” samt via länk
på tjänsten hemsida.
Den som är registrerad har rätt att få ta del av vilken information som finns lagrad och varför
Mediapoolen lagrar densamma. I de fall det visar sig att insamlade personuppgifter inte är korrekta
skall detta ändras omgående. I det fall den registrerade vill bli raderad skall även detta ske
omgående såvida det inte är i strid med annan gällande lagstiftning, exempelvis bokföringslagen.
Mediapooeln sparar uppgifterna så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket
uppgifterna samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade
lagringstider.
UNDERLEVERANTÖRER VID INFORMATIONSHANTERING:
För vissa ändamål använder Mediapoolen underleverantörer och några fall lagras personuppgifter
hos dessa underleverantörer. Mediapoolen har tecknat underbiträdesavtal med samtliga
underleverantörer som ställer samma krav på underleverantörerna som på den egna organisationen.
Mediapoolens underleverantörer samt information vilka personuppgifter de lagrar finns i ” bilaga 2”.
FRÅGOR OM DATASKYDD OCH TILLGÅNG TILL UPPGIFTER
För ytterligare information och begäran om registerutdrag kontakta kundtjänst via
info@mediapoolen.se
I HÄNDELSE AV INCIDENTER
Mediapoolen har rutiner för kontroll och upptäckt av otillbörlig åtkomst eller användning av
personuppgifter. Det kan röra sig om förstöring eller ändring som gjorts oavsiktlig eller avsiktlig av
personuppgifter som behandlas. Alternativt obehörigt röjande eller obehörig åtkomst till personuppgifter
som behandlas. Varje säkerhetsincident anmäls till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar från det att
Mediapoolen fått vetskap om säkerhetsincidenten. Detta gäller också för säkerhetsincidenter hos
anlitade underleverantörer.

Vid rapportering används blanketten ”personuppgiftsincident anmälan” med tillhörande riktlinjer.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER
På Mediapoolens webbplatser finns det länkar till andra webbplatser. Mediapoolen ansvarar inte för
dataskyddsprinciperna för dessa webbplatser eller innehållet på dem.
ÄNDRINGAR I DATASKYDDSPRINCIPERNA
Mediapoolen kan när som helst, även utan att meddela om det i förväg, ändra dessa principer för
skydd av personuppgifter men bara i enlighet med gällande lagstiftning.

