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KoK:s Kulturförmedling
Policy för personuppgifter
Innehåll:
• Det här är vi
• Det här är en personuppgift
• De här personuppgifterna samlar vi
• Så här använder vi personuppgifterna som du visar i ”Min profil”
• Något stämmer inte eller jag vill ta bort ”Min profil”
• Kontakt och Samtycke genom att skapa en profil

Det här är vi
Föreningen Kultur och Kvalitet, KoK, finns för att stärka kultur som skapas av kulturarbetare
med intellektuell och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. KoK har organisationsnummer
802493-8857 och du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.kulturochkvalitet.se
KoK har skapat och ansvarar kulturförmedlingen. Vår Kulturförmedling finns för att:
1) kulturarbetare som har eller identifierar sig med intellektuell och/eller
neuropsykiatrisk funktionsvariation,
2) kulturarbetsplats där det finns personer som har eller identifierar sig med
intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsvariation,
3) arrangörer eller institutioner som letar efter kulturuttryck,
ska kunna hitta varandra genom vår Kulturförmedling.
Kulturarbetare och kulturarbetsplatser ska vara medlemmar i föreningen KoK för att
skapa en profil i vår Kulturförmedling.
Arrangörer och institutioner kan skapa en profil i vår Kulturförmedling utan krav på
medlemskap i föreningen.

Det här är en personuppgift
En personuppgift är olika slags information som identifierar vem du är. En personuppgift kan
vara namn, adress, telefonnummer och email.

De här personuppgifterna samlar vi
KoK samlar personuppgifter via vår Kulturförmedling för:
• att administrera konton som finns i kulturförmedlingen, det vill säga profiler för
kulturarbetare, kulturorganisationer, arrangörer och institutioner.
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•

att kommunicera med användarna av vår Kulturförmedling genom
informationsutskick eller direktkontakt.

Det är bara personer som arbetar för KoK som har tillgång till alla personuppgifter som finns i
vår Kulturförmedling.
Vi spar personuppgifterna digitalt via vår Kulturförmedling.
Du kan när som helst kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparat om
dig. Vi kommer svara dig så fort vi kan.

Så här använder vi personuppgifterna som du visar i ”Min Profil”
Du väljer själv vilken information du vill ska visas på din profilsida. Du kan ändra det när
som helst på ”Inställningar” i ”Min Profil”. Informationen som du/ni väljer att visa på
profilsidan ser andra som är inloggade.
Informationen som du har på ”Min profil” använder vi till att:
•
•

Att visa upp dig på vår sida ”Kulturförmedling” genom din profilsida.
Att marknadsföra och visa upp din kulturproduktion i våra digitala kanaler som:
o KoK:s hemsida.
o KoK:s instagram.
o KoK:s YouTube-kanal.
o KoK:s Facebook-sida och Facebookgrupp.
o KoK:s interna medlemsbrev.
o KoK:s allmänna nyhetsbrev.

Något stämmer inte eller jag vill ta bort ”Min profil”
Ser du att något har blivit fel eller om du finns med någonstans där du inte vill synas? Ta
kontakt med oss då, så rättar vi till det.
Så länge som du har en profil på vår Kulturförmedling sparar vi dina personuppgifter digitalt
via vår Kulturförmedlings hemsida. När du tar bort ”Min profil” så kommer dina
personuppgifter att försvinna. Vill du skapa en ny profil så får du skapa ett nytt konto.
Fortsätter du kvar som medlem i föreningen KoK så kommer vi att spara dina
medlemsuppgifter enligt KoK:s integritetspolicy. Se Bilaga Integritetspolicy KoK.

Genom att skapa en profil i vår kulturförmedling samtycker du/ni till att vi får
behandla era personuppgifter.
Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss?
Mejla kerstin@kulturochkvalitet.se eller ring/SMS:a 076-67 12 766
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