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Policy för personuppgiftshantering 
 
Kungl. Djurgårdens Intressenter, 2018-05-20 

 
1   Inledning och syfte 

Syftet med denna policy är att säkerställa att Kungl. Djurgårdens Intressenter hanterar personuppgifter 
i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn 
omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som 
ostrukturerad data.  

 

2   Tillämpning och revidering 

Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov.  

VD är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och 
förändrade regelverk.  

Denna policy är tillämplig för företagets VD, medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår 
verksamhet.  

 

3   Organisation och ansvar 

VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och 
efterlevs av verksamheten. VD får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på 
företaget.  
 
Alla som företräder Kungl. Djurgårdens Intressenter ansvarar för att de agerar i enlighet med denna 
policy och vad den vill säkerställa.  
 

4   Personuppgiftsbehandling 

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer: 
 

Laglighet  
Ändamålsbegränsning 
Uppgiftsminimering 
Korrekthet 
Lagringsminimering 
Integritet och konfidentialitet 
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Kungl. Djurgårdens Intressenter har nedan redovisade register. För dessa gäller följande 
förutsättningar: 

 
Huvudregister - Medlemmar och samarbetspartners  

-   Uppgifter: Organisation, namn, position, kontaktuppgifter, 
nätverk/arbetsgrupp 

-   Syfte: ändamålsenlig kontakt med medlemmar, nätverk, arbetsgrupper och 
för att kunna fullfölja avtalade uppgifter. 
 

Säkerhetsgruppen – medlemsorganisationers säkerhetsansvariga 
-   Uppgifter: Organisation, namn, position, telefonnummer och e-postadress 
-   Syfte: att möjliggöra för säkerhetscheferna på Djurgården att enkelt kontakta 

varandra vid incidenter. 
-   Behandling: Register delas mellan säkerhetscheferna efter godkännande via 

protokoll. 
 

Användarregister evenemangsverktyg, web  
-   Uppgifter: Organisation, namn och e-postadress 
-   Syfte: att möjliggöra för medlemmar att bidra med innehåll till gemensam 

hemsida. 
 

Kundregister – Event  
-   Uppgifter: Organisation, namn, position, telefonnummer och e-postadress 
-   Syfte: att bjuda in evenemang på Djurgården samt informera om nyheter. 

 
Kontaktuppgifter i e-postsystem.  

-   Uppgifter: Organisation, namn, position, telefonnummer och e-postadress 
-   Syfte: att underlätta kontakt. Ingår i systemet. 

 
Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i Huvudregistret. 

Personuppgifter delas ej med annan part med mindre än att godkännande erhållits.  

Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till 
styrelsen. Styrelsen ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till 
Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.  

  
 


