
 

 
STPLN 

PERSONUPPGIFTSPOLICY & VILLKOR FÖR 
kursanmälan, medlemskap etc. 

 
 

För att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig, ge god service, erbjudanden och 
information om verksamhet, rapportera vår verksamhet till bidragsgivare etc. behöver vi 
spara och hantera vissa personuppgifter. 
 
När du anmäler dig till någon verksamhet på STPLN kan vi be dig uppge vissa 
personuppgifter. Genom att du genomför anmälan accepterar du att vi hanterar dina av 
personuppgifter.  
 
Detsamma gäller när du anmäler dig till våra nyhetsbrev eller andra media med STPLN 
som avsändare. 
 
Denna kommunikation har du sedan möjlighet att avregistrera genom att kontakta oss 
eller genom att klicka på en länk i mailutskicket. När du avbokar en aktivitet eller 
avregistrera dig från utskick raderas dina personuppgifter. 
 
Vi samlar in följande Personuppgifter: 
- Namn 
- Adress 
- Telefonnummer 
- E-postadress 
- Födelseår (frivilligt) 
- Kön (frivilligt) 
- Samt  - i förekommande fall  - enkätsvar om hur du upplevt de av våra evenemang, 
förslag på förbättringar etc.  
 
Syften med personuppgiftsbehandling 
Vårt syfte med att behandla dina Personuppgifter är: 
- Att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, såsom exempelvis tillhandahålla dig biljetter 
och/eller andra handlingar och per e-post skicka dig information och uppdateringar om 
det event du köpt biljett till.  
- Förbättra och anpassa den verksamhet, kommunikation, marknadsföring. 
- Kommunikation; nyhetsbrev, och viss riktad marknadsföring för evenemang och 
relaterade produkter, tjänster eller projekt.   
- Skicka dig information om uppdateringar av våra villkor per e-post. 



 

- Uppfylla krav på redovisning av anonymiserad besöksstatistik som vi bland annat har 
från externa parter, såsom t.ex. Kulturrådet och Region Skåne.   
- Verifiera transaktioner mellan oss som säljare och dig som kund. 
 

Så länge lagrar vi dina personuppgifter  
Vi behandlar dina uppgifter under den tid du har en pågående relation till STPLN; det vill 
säga från anmälan och till ett events slut, under en kursperiod, ett medlemskapsår eller 
liknade.  
 
Efter pågående relation raderas information om du inte accepterat att uppgifterna får 
behållas under en avtalad tid efter evenemanget för uppföljning och kommunikation om 
nya erbjudanden.  
 
Årligen går vi igenom våra rutiner för att fastställa att de följer gällande regelverk och 
lagar. 
 
Underleverantörer 
Vi använder oss av olika oberoende plattformar för kommunikation och försäljning och 
uppmanar alla användare att ta del av användarvillkoren. Vi arbetar för att säkerställa 
adekvat säkerhet för dina personuppgifter, bland annat genom att välja plattformar som 
tillämpar EU kommissionens godkända standardavtalsklausuler för dataöverföring. 
 
 
 


