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Version 2022-03-01 

Introduktion 

Forumet Ölandsförfattarna strävar efter att behandla personuppgifter på ett korrekt och 

förtroendeingivande sätt i samband med att du besöker vår webbsida www.ölandsförfattarna.se och 

våra konton på sociala medier: Facebook https://www.facebook.com/olandsforfattarna1 och 

Instagram https://www.instagram.com/_olandsforfattarna_/  

Denna integritetspolicy innehåller information om vilka uppgifter som samlas in i samband med att 

du använder vår webbsida, samt allmän information om hur vi använder personuppgifter. Den 

omfattar även kommunikation via Ölandsförfattarnas mejladress info@olandsforfattarna.se 

Ölandsförfattarna är ett publikt forum för författare med anknytning till Öland och som skriver med 

inspiration av Öland. Tanken är att föra ut och stärka den öländska kulturen, skapa gemenskap 

mellan författare och att öka kontakten mellan författare och läsare. Ölandsförfattarna är ingen 

förening med medlemskap, medlemsavgift eller styrelse utan verkar som ett öppet forum. Personer 

som har intresse av att nätverka via vår verksamhet anmäler sig till vårt forum och får därefter 

erbjudanden om att delta i evenemang och samvaro kring litteratur med öländsk anknytning. 

Eftersom Ölandsförfattarna inte är en förening administrerar vi inga medlemsavgifter, kontonummer 

eller bankuppgifter.  

Ölandsförfattarna för en förteckning över de personer som vill nätverka inom Ölandsförfattarnas 

intresseområde. Förteckningen innehåller personnamn, mejladress, telefonnummer och webbdress. 

http://www.ölandsförfattarna.se/
https://www.facebook.com/olandsforfattarna1
https://www.instagram.com/_olandsforfattarna_/
mailto:info@olandsforfattarna.se
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Syftet med förteckningen är att via mejl kommunicera ut information till intresserade. Personers 

födelsenummer eller postadresser finns ej registrerade. 

Förteckningen uppdateras dels löpande och dels inför utskick av nyhetsbrev, så till vida att de som 

begär att bli raderade raderas, och de som vill bli tillagda läggs till. 

Ölandsförfattarnas kommunikationsvägar är via mejlutskick, egen webbsida samt egna konton på 

Facebook och Instagram. 

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter  

Forumet Ölandsförfattarna är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter som sker 

inom ramen för vår verksamhet.  

Varför behandlar vi dina personuppgifter?  

För att Ölandsförfattarna ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika 

ändamål kopplade till verksamheten.  

Ölandsförfattarna behandlar personuppgifter för att administrera löpande evenemang, välkomna nya 

intresserade och kommunicera med redan etablerade intresserade. 

Ölandsförfattarna är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:  

• Hantering av intresseanmälan till forumet 

• Administration av information via våra kanaler 

• Löpande kontakt med intressenter och vid rekrytering av nya intressenter  

• Publicering av material på webbsida och sociala medier samt nyhetsbrev 

Vilka delar vi personuppgifter med?  

Uppgifterna kommer inte att överföras eller säljas till någon utomstående part.  

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?  

Ölandsförfattarna kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av 

personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår 

kommer uppgifterna att raderas.  
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Vi uppdaterar löpande uppgifter som begärs bli strukna ur vårt kontaktregister. 

Vilka rättigheter har du?  

Du som är intresserad av att delta i forumet har flera rättigheter som du bör känna till.  

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende Ölandsförfattarnas behandling av dina personuppgifter. 

Vi ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som vi har. 

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller 

missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.  

Du har självklart rätt att bli raderad ur vårt register. Dessutom raderas uppgifterna om: 

• De inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för  

• Personuppgifterna har behandlats olagligt  

• Radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet  

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering 

av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta 

Ölandsförfattarna för att utöva dina rättigheter.  

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende Ölandsförfattarnas behandling av personuppgifter 

till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.  

Om du vill veta mer  

Har du frågor om vår personuppgiftsbehandling kontaktar du Ölandsförfattarnas grundare Charlotte 

Sirc och Elisabeth Öhman, se kontaktuppgifter nedan. 
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