Dataskyddspolicy
Den här dataskyddspolicyn beskriver hur vi (Kindahls Bromma AB) samlar in,
använder, lagrar och delar personuppgifter. Denna dataskyddspolicy gäller från
den 25 maj 2018, när den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) träder i
kraft.
Genom att använda våra tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår
behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder olika
kommunikationsvägar som t.ex. e-post, SMS, telefon för att skicka information
till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du
använder våra tjänster.
För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina
personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din
integritet.
Vilken information samlar vi in?
Personuppgifter samlas normalt in direkt från dig som kund när du registrerar
ett elevkonto hos oss via MinaSidor. Om eleven är under 18 år så är det
förälder eller målsman som lämnar uppgifter och ingår avtal med oss.
Personuppgifter som vi samlar in är: Personnummer, namn, e-post och
telefonnummer.
Vi behöver uppgifterna för att kunna identifiera och kontakta eleven.
Vi sparar även historik över tidigare kurser som eleven har gått hos oss. Syftet
med det är att kunna hjälpa eleven att hitta rätt kurs och nivå när man bokar
kurser inför kommande terminer.
Vi registrerar även information som är relevant för elevens säkerhet t.ex.
specialkost p.g.a. allergier. Detta sker endast på uppmaning från
förälder/målsman. Vi registerar även uppgifter om önskemål gällande kurser
eller annan information som är relevant för att vi ska kunna ge eleven den bästa
utbildningen hos oss.
Vad gör vi med din information?
All data används för att leverera, administrera våra tjänster. Vi använder också
detta för att kunna kommunicera med dig om viktiga händelser eller information
om ditt konto och kommunikation via e-post.
Vem kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till?
Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredjepart.

Din rätt som registrerad
Du har rätt att ta del av och rätta dina uppgifter. Du har även rätt att radera dina
uppgifter. Om radering sker så kan vi inte längre leverera tjänsten.
Hur länge behåller vi dina personuppgifter?
Vi sparar uppgifter så länge som eleven är aktiv hos oss. Vi behåller uppgifterna
två terminer efter det att man inte har varit aktiv. Det gör vi för att underlätta för
eleven om man vill fortsätt att dansa efter ett uppehåll (hitta rätt kurs på rätt
nivå).
Förändringar i denna dataskyddspolicy
Innehållet i denna dataskyddspolicy kan komma att förändras med tiden. Vi
kommer alltid hålla våra kunders integritet högt, och följer alla dataskyddslagar
inom EU och Sverige. Om vi genomför större förändringar kommer det att
kommuniceras via e-post.
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