
 

 

  

  

Integritetspolicy 
 
Behandling av personuppgifter 
Pingst ung behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). När dina 
personuppgifter registreras har du enligt lag rätt att få viss information vilken vi härigenom 
tillhandahåller dig. Pingst ung är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.  
 
När du interagerar med oss 
Pingst ung behandlar personuppgifter som registreras i samband med att du interagerar med oss på 
olika sätt – exempelvis genom registrering av nyhetsbrev och köp av material. Uppgifterna används 
endast enligt ändamålet som har angivits.  
 
Tillgång till dina personuppgifter 
Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat och uppgifterna lämnas inte 
ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för Pingst ungs räkning och i så fall 
i samband med att ett särskilt avtal om sekretess tecknas. 
 
Tidsperiod som vi behandlar dina personuppgifter 
Dina personuppgifter sparas inte längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl. 
 
Dina rättigheter 
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få 
tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga 
personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och 
begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet. Om 
du upplever att Pingst ung inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till 
Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål. För att vi ska kunna hjälpa 
dig så snabbt som möjligt önskar vi att du vänder dig till oss i första hand genom att maila till 
info@pingstung.se. Det är viktigt att du känner dig trygg hos oss på Pingst ung. 
 
Uppdatering av integritetspolicy 
Denna policy är ett levande dokument och vi kommer att göra ändringar i den. Den senaste 
versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår hemsida. Vid uppdateringar som är av avgörande 
betydelse för vår behandling av personuppgifter som exempelvis ändring av angivna ändamål, eller 
uppdateringar som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du få information på hemsidan 
eller via mail i god tid innan uppdateringarna börjar gälla och hur de kan påverka dig. 
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