Integritetspolicy
Sveriges Fängelsemuseum drivs av Föreningen Fängelsemuseet i Gävle (FFiG), en ideell
förening. Museets kärnverksamhet består av att dokumentera och tillgängliggöra
kriminalvårdens historia, en uppgift av intresse för forskning och allmänhet.
Nedan framgår hur museet hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s
dataskyddsförordning som trädde i kraft 25 maj 2018. Personuppgifter är all slags
information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. För att få behandla
personuppgifter krävs samtycke eller annan laglig grund.
Denna informationstext uppdaterades 2019-02-07 och kan komma att uppdateras igen.

MEDLEM
I och med att du blir medlem i Föreningen Fängelsemuseet i Gävle samtycker du till att
följande personuppgifter behandlas: namn, adress och e-postadress. Museet har ett
medlemsregister i syfte att administrera medlemskapet och tillhandahålla information.
Personuppgifterna lämnas inte ut och raderas efter avslutat medlemskap.
FRÅGOR, FÖRFRÅGNINGAR OCH ANNAN KONTAKT
De personuppgifter som du själv delger oss när du kontaktar oss, exempelvis namn och epost, bevaras till dess att vi besvarat dina frågor eller registrerat dina synpunkter. I vissa
fall kan de bevaras längre i enlighet med lag, för att försvara ett rättsligt anspråk eller med
stöd av intresseavvägning, allmänt intresse eller samtycke.
STYRANDE OCH STÖDJANDE VERKSAMHET
Ansökningshandlingar
Vid intresseanmälningar, praktik- eller jobbansökningar bevaras uppgifterna så länge som
de behövs för administrationen.
Betalning och fakturering
Vid betalning och fakturering behandlas dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal och
uppfylla våra rättsliga skyldigheter enligt Bokföringslagen (1999:1078). I de fall betalning
sker mot faktura lagras uppgifter som finns med på fakturor i minst tio år.
Visningar och aktiviteter
När du anmäler dig till en aktivitet, bokar en guidad visning eller ett möte med oss måste
museet kunna administrera din bokning. Insamling av exempelvis namn och
kontaktuppgifter i samband med detta görs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden. Se
även ovanstående punkt ”Betalning och fakturering”.
PUBLIK VERKSAMHET
Fotografering
Vid särskilda tillfällen, exempelvis vid vernissage och andra publika evenemang, kan
museet fotografera i syfte att dokumentera sin egen verksamhet. I samband med detta
skall museet informera om att detta kommer att ske och som deltagare har du rätt att inte
medverka på bild och rätt att i efterhand få eventuella bilder på dig raderade.

SAMLINGAR
Bevara och arkivera
I uppdraget att vårda och tillgängliggöra museets samlingar för forskare och allmänhet kan
personuppgiftsbehandling ske med stöd av samtycke alternativt ett allmänt intresse. Vad
gäller inkomna fotografier registreras namn på fotograf av upphovsrättsliga skäl.
Dokumentation
I samband med dokumentation kan vi behandla personuppgifter. För att vi ska kunna
fullgöra vårt uppdrag kan vi behandla uppgifter om ägarhistorik i relation till förvärvade
föremål, fotografier och arkivmaterial. Behandlingen sker med stöd av ett allmänt intresse,
vetenskapliga- och historiska forskningsändamål, intresseavvägning eller samtycke.
Donationer
En förutsättning för att vi ska kunna ta emot bidrag till museets samlingar är att du som
givare signerar ett gåvobrev där du samtycker till att dina personuppgifter behandlas. Du
medger att du inte lämnar in material som inskränker på någon annan persons rättigheter
eller på annat sätt strider mot lag. Museet har rätt att ta bort och radera innehåll om något
anses strida mot dessa villkor.
Tillgängliggöra museets samlingar
Vid besök i museets arkiv, bibliotek eller magasin samt vid utlån av material kan dina
personuppgifter behandlas för att administrera besök/utlån och bevaras av säkerhets och
spårbarhetsskäl med stöd av intresseavvägning, i syfte att förebygga och utreda brott samt
spåra eventuella incidenter.
I enlighet med dataskyddsförordningen har du rätt att få tillgång till information om vilka
personuppgifter om dig som museet behandlar samt rätt att begära rättelser och under
vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter, såvida behandlingen
inte är nödvändig för att museet ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller för att uppfylla en
rättslig förpliktelse.
Personuppgiftsansvarig: Föreningen Fängelsemuseet i Gävle
Vid frågor, kontakta info@fangelsemuseet.se alt. 026-654430

