Hantering av personuppgifter
Vi värnar om din personliga integritet. Här kan du ta del av en mer utförlig
beskrivning om hur vi sparar och analyserar din personliga information.
Till Sabor Latino Dance Academys Integritetspolicy

Sabor Latino Dance Academys
Integritetspolicy
På Sabor Latino Dance Academy värnar vi om din personliga integritet och
eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina
personuppgifter till ett annat företag). Det är nödvändigt för oss att behandla dina
personuppgifter för att du ska kunna genomföra köp och gå kurser hos oss. Om vi
inte kan behandla dina personuppgifter måste vi neka dig köpet. Nedan kan du läsa
hur vi samlar personuppgifter om dig och varför. Du är alltid välkommen att kontakta
oss vid eventuella frågor.
Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en
fysisk person som är i livet. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i
dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och
olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan
kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med
personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en
behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga
behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring,
bearbetning, överföring och radering.
Vid bokning/köp av kurser och evenemang
För att du ska kunna boka kurser och evenemang hos oss använder vi
bokningstjänsten dans.se som tillhandahålls av företaget CogWork AB.
Bokningstjänsten möjliggör för oss att hantera bokningar och köp, betalningar och
bokföring, samt möjligheten att kunna kommunicera med dig i kundärenden, erbjuda
dig nyheter och erbjudanden.
Du som bokar/köper en aktivitet genom att besöka slda.se registreras som en
användare hos dans.se och dina bokningar kopplas dit. Finns du redan tidigare
registrerad i tjänsten kommer dina nya bokningar att kopplas till ditt befintliga
användarkonto. Du behöver inte, men kan om du så önskar, logga in till
ditt användarkonto för att själv hålla koll på dina bokningar och dina uppgifter.
Inloggning kan göras från dans.se. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part.

Om du bokar åt någon annan
Om din bokning avser andra personer än dig själv, eller barn som du har ett
föräldraansvar för, ansvarar du själv för att informera berörda om behandlingen av
deras personuppgifter.
För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och
system för dig som kund.
Personuppgifterna vi har om dig kan användas för att anpassa tjänster så att de blir
mer användarvänliga (t.ex. för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i
våra digitala kanaler). De kan också ligga som underlag för att utveckla och förbättra
vårt utbud och ge dig möjligheten att påverka utbudet. Vidare kan de ligga till grund
för ett underlag kring hur vi kan förbättra IT-system i syfte att generellt höja
säkerheten för företaget och våra kunder.
Filmning & fotografering
Under klasser och workshops: Eventuell filmning och fotografering av dig under en
klass/workshop som görs av instruktörer och annan personal kommer endast att
användas för internt bruk i syfte att kunna erbjuda kvalitativ utbildning.
Vid filmning och fotografering för externt bruk, t.ex. i marknadsföringssyfte eller för
publicering i Sabor Latino Dance Academys sociala medier, kommer du informeras
om att filmen kan komma att användas för externt bruk. Du kan då välja att inte delta
vid filmningen/fotograferingen.
Sabor Latino Dance Academy kan dock inte stå till svars för om andra elever och
besökare filmar/fotograferar en klass/workshop där du kan synas i bild.
Vid fester och andra evenemang: Vid officiella tillställningar förekommer alltid såväl
fotografering som filmning som kan användas i såväl marknadsföringssyften och i
Sabor Latino Dance Academys egna kanaler.
Sociala medier
Sabor Latino Dance Academy ansvarar inte för kommentarer, gillamarkeringar eller
andra interaktioner gjorda av dig eller andra i våra sociala medier (t.ex. på Facebook
eller Instagram). Du ansvarar därför själv för att ta bort samtliga interaktioner gjorda
av dig som du inte längre önskar ha kvar.
För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.
Vi behöver dina personuppgifter för nödvändig hantering för uppfyllande av
företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex.
bokföringslagen, penningtvättslagen) vilka kan kräva framtagande av kommunikation
och information till våra kunder. Vi sparar dina personuppgifter i enlighet
bokföringslagens regler om arkivering.
Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra
tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden

för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår
räkning och enligt våra instruktioner.
Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
1) Betallösningar, kortinlösande företag, banker och andra
betaltjänstleverantörer.
2) Marknadsföring (sociala medier, konsulter).
3) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support, underhåll av
våra IT-lösningar och andra IT-tjänster och lösningar).
När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för
ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen
(t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet. Vi kontrollerar alla
personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier
avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.

COOKIES
Vad är en cookie
En cookie är en textfil som den webbplats som du besöker begär att få spara på din
dator (obs. med dator avses även läsplatta och smarttelefon om inget annat framgår)
och som gör det möjligt att identifiera dig som besökare på en webbplats.
Det finns två olika typer av cookies.
Den ena typen är mer varaktig och sparar en textfil under en längre tid på din dator.
Den andra typen av cookie är mer kortvarig (s.k. sessionscookies) och lagras
temporärt i ditt kommunikationsmedel under den tid som du besöker en webbplats.
Vilka typer av cookies använder vi oss av och för vilka ändamål?
Vi använder oss av både mer varaktiga cookies och kortvariga cookies. Det främsta
syftet med vårt användande av cookies är att möjliggöra köp och bokning av kurser
och underlätta analyser av trafiken på vår webbplats samt förbättra
användarupplevelsen.
Ditt samtycke till vårt användande av cookies
Genom att du har din dator inställd på att tillåta cookies samtycker du till vår och
Googles användning av cookies på vår webbplats som den beskrivs i denna
information. Om du samtycker till vårt användande av cookies får du tillgång till alla
funktioner på vår webbplats som kräver användande av cookies.
Du har möjlighet att avstå från att lämna samtycke och även att återkalla ditt
samtycke vilket du gör genom att ändra inställningarna i din dator så att detta inte
längre tillåter användande av cookies. Du kan även ställa in datorns webbläsare så
att en varning ges varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator.
Genom inställningarna i webbläsaren kan du även radera cookies. Om du använder
dig av en dator kan inställningarna om cookies normalt ändras genom inställningarna
i din webbläsare, om du använder dig av en läsplatta kan du normalt göra detta
genom att ändra inställningarna i operativsystemet och om du använder dig av en

smarttelefon kan du normalt göra detta genom att ändra inställningarna för
smarttelefonens webbläsare.
Vad händer om du inte samtycker till vårt användande av cookies?
För det fall du inte samtycker till vår användning av cookies kommer funktionerna på
vår webbplats inte fungera fullt ut. Du kommer exempelvis inte kunna genomföra köp
och bokning av kurser.
Vi är måna om era personuppgifter, skulle ni har frågor angående vår hantering av
dem är ni välkomna att kontakta oss.
Sabor Latino Dance Academy
info@SLDA.se

