Data- och integritetspolicy
Datum för senaste uppdatering: 2018-08-22
Behandling av personuppgifter
Buddhistiska gemenskapen Triratna lägger stor vikt vid din integritet online. Om du har
några frågor angående vår policy som vi inte tagit upp här, vänligen kontakta oss via:
Postadress
Stockholms Buddhistcenter
Hornsgatan 89
117 26 Stockholm
Telefon
08-641 88 49
E-post
info@stockholmsbuddhistcenter.se
Insamling och användande av information
Stockholmsbuddhistcenter.se samlar in information som du uppger, tex namn,
kontaktuppgifter och e-postadress, när du bokar en kurs, en retreat, eller när du ber om att
få vårt nyhetsbrev. Du behöver endast lämna dessa uppgifter i samband med bokningar och
du lämnar då ditt samtycke till att vi hanterar din data. Vi använder dina kontaktuppgifter så
att vi kan kontakta dig för påminnelse om din bokade kurs eller retreat, för information
innan och under kursen/retreaten, och vid problem, så som förändringar av kurstillfällen,
problem med betalning etc. Vi använder dina bankuppgifter för hantering och bokföring av
betalningar och donationer, via paypal, swish och bankgiro. Namn och kontaktuppgifter
sparas också (i sju år enligt bokföringslagen) för statistik som ligger till grund för statligt stöd
genom SST (Myndigheten för statligt stöd till trossamfunden), enligt myndighetens direktiv.
Nyhetsbrev
Vi kan använda din e-postadress för att sända ut återkommande nyhetsbrev om våra kurser,
retreater och evenemang. Vi gör detta enbart om du har givit oss din tillåtelse (via mail eller i
samband med kurser, retreater eller evenemang). Om du ändrar dig vid ett senare tillfälle,
klicka på unsubscribe i nyhetsbrevet
Länkar
Stockholmsbuddhistcenter.se innehåller länkar till andra Triratna-hemsidor och hemsidor
om buddhism, som kan vara användbara eller intressanta. Vi är inte ansvariga för
integritetspolicy och/eller praxis på andra sidor. Om du klickar på en länk till en annan sida,
hänvisas användaren till integritetspolicyn på den hemsidan. Vår data- och integritetspolicy
gäller enbart information som samlats in på vår hemsida.

Korrigera, uppdatera eller ta bort personlig information
Alla som deltar i evenemang på Stockholms Buddhistcenter eller Dharmagiri kan ändra eller
ta bort all sin personliga information när som helst genom att kontakta centret direkt via
kontaktuppgifterna ovan. Du kan också få ut en kopia av all data som vi har om dig.
Delning och utlämnande av information som vi samlar in
Vi kommer aldrig sälja din personliga data eller lämna ut din personliga information till
tredje part, förutom om utlämnande är nödvändigt för att följa svensk lagstiftning.

