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Luleå Näringslivs integritetspolicy
Luleå Näringsliv värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du
ska känna dig trygg när du kommer i kontakt med oss på något sätt, samverkar i
projekt eller deltar på våra evenemang. Denna policy förklarar hur vi samlar in och
använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har när
det gäller dina personuppgifter.
Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En
identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via
t ex ett namn, ett personnummer, platsdata eller en IP-adress.
När och vilka personuppgifter samlar vi in?
• när ditt företag ansöker om medlemskap ber vi om kontaktuppgifter
• när en representant från ett medlemsföretag deltar i något av våra branschråd ber
vi om kontaktuppgifter
• när du anmäler dig till våra evenemang ber vi om kontaktuppgifter och ev
specialkost
• när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev ber vi dig uppge en e-postadress
Varför samlar vi in personuppgifter?
• När ditt företag är medlem hos oss på Luleå Näringsliv så publicerar vi information
om ditt företag på luleanaringsliv.se i marknadsföringssyfte
• Branschrådens deltagare presenteras med kontaktuppgifter på luleanaringsliv.se
• Den e-postadress du anger när du anmäler dig till våra evenemang används för att
skicka bekräftelse och information om evenemanget
• Den e-postadress du anger när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev används för att
kunna skicka information om nyheter och evenemang via e-postutskick
Cookies
Vi använder cookies för att utföra vissa funktioner och förbättra användarupplevelsen
samt sammanställa statistik om trafik och kommunikation på webbplatsen.
Cookies är små filer som en webbplats eller tjänsteleverantör skickar till din enhets
hårddisk via webbläsaren (om du tillåter) och som gör att webbplatsen känner igen
din webbläsare och kan hämta och komma ihåg viss information.
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Dina personuppgifter hos någon annan?
Vi varken säljer, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till
tredje part. Undantag är betrodda tredje parter som vi har avtal med för att hantera
och driva vår verksamhet.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive
ändamål.
Rätten att bli bortglömd
Om du önskar att vi raderar dina personuppgifter maila till oss på
hej@luleanaringsliv.se
Frågor
Om du har några frågor angående vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta
oss via hej@luleanaringsliv.se

