FÖRFATTARCENTRUM INFORMERAR OM DATASKYDD OCH GDPR.
Hantering av dina personuppgifter hos Författarcentrum.
Allmän information
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny förordning som gäller i hela EU och ersätter den
svenska personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. Med den nya lagen skärps kraven på hur vi som
organisation hanterar registrerade personuppgifter.
Teknisk säkerhet
Författarcentrum säkerställer det ökade kravet på dataskydd genom en högre nivå av teknisk
standard för dataskydd för webbaserad lagring och kommunikation, samt kryptering av lagrade
personuppgifter i förmedlingsdatabasen.
Medlemsregister
Författarcentrums regionala föreningar lagrar och hanterar personuppgifter i sina respektive
medlemsregister för att den som är medlem ska kunna få information om verksamheten och faktura
på medlemsavgiften. De uppgifter som lagras i de regionala föreningarnas medlemsregister är namn,
adress, födelseår, telefonnummer och e-postadress. Medlemsregistret hanteras av våra anställda
och delar av det även av tjänsteföretag som anlitas för registerhantering samt utskick av nyhetsbrev
och/eller andra utskick och prenumerationer. Uppgifterna lämnas inte vidare till andra än de
leverantörer som vi anlitar för ekonomi-, it- och distributionstjänster samt till föreningens valnämnd
inför årsstämma.
Förmedlingsdatabas
Författarcentrum lagrar personuppgifter i förmedlingsdatabasen för de författarpresentationer och
bokningar som görs inom Författarförmedlingens arbete. De uppgifter som lagras i
förmedlingsdatabasen är namn, adress, födelseår, telefonnummer, e-postadress samt dina
eventuella särskilda preferenser och önskemål rörande bokningar i Författarförmedlingen.
Personuppgifterna i förmedlingsdatabasen är tillgängliga för Författarcentrums författarförmedlare
och projektledare samt för it-konsult med vilken vi har upprättat ett personuppgiftsbiträdesavtal.
Författarpresentationer lagras efter medgivande av författaren på Författarförmedlingen för att
kunna visas externt. Kontaktuppgifter lämnas enbart ut till arrangörer samband med bekräftad
bokning.
Vid uppdragsförmedling via Författarförmedlingen vidareförmedlar vi endast de personuppgifter från
arrangören/beställaren som krävs för att en bokning ska kunna bekräftas och som arrangören själv
har lämnat. Övriga uppgifter som behövs för exempelvis arvodesutbetalningar utväxlas i
direktkontakt mellan arrangör och bokad författare.
Externa kontakter och utskick
Författarcentrums inbjudningar, nyhetsbrev och marknadsföring av vår verksamhet som t ex
konferenser och arrangemang sker via kontaktlistor med namn och e-postadresser till
yrkesverksamma målgrupper i branschen, massmedia, makthavare och till andra personer som valt
att prenumerera på våra utskick. Mottagaren kan avanmäla sig i de digitala utskicken eller genom att
kontakta oss och bli borttagen från listan.

Författarcentrums hemsida och sociala medier
Vad gäller marknadsföring och presentation av vår verksamhet på hemsida och i sociala medier följer
vi lagen men hänvisar även till de undantag i den nya dataskyddslagen som gäller vid "behandling av
personuppgifter som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt
skapande."
Din rätt till dina personuppgifter
Du har rätt att ta del av vilka uppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dina uppgifter.
Du har alltid rätt att få dina uppgifter rättade om något inte stämmer.
När medlemskap i någon av Författarcentrums regionala föreningar är avslutat kan den före detta
medlemmen när som helst begära att alla personuppgifter tas bort från medlemsregistret och
förmedlingsdatabasen. I de fall medlemskapet avslutas genom utebliven medlemsavgift tas
personuppgifterna bort när relevant antal påminnelser sänts ut. I enlighet med bokföringslagen
måste vi dock behålla de uppgifter som finns i bokföringssystemet i sju år.
Kontakt
Frågor om GDPR för Författarcentrum Riks ställs till sekreteraren för Författarcentrum Riks, epost:
anna.alsmark@forfattarcentrum.se
Frågor om GDPR för Författarcentrums regionala föreningar FC Norr, FC Syd, FC Väst, FC Öst ställs till
respektive personuppgiftsansvarig som anges på regionernas sidor.
Vänliga hälsningar
Författarcentrum
21 maj 2018
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i Författarcentrums integritetspolicy (kommer inom
kort).

