
Att skydda våra användares personliga integritet och personinformation är något vi tar på allvar. 

 

Vi behandlar dina personuppgifter enligt EU-lag (GDPR – EU-förordning 2016/679) och nationella 

lagar för de länder som deltar i MiGreat!-projektet: Italien, Storbritannien, Österrike, Grekland, 

Sverige och Schweiz. Här kan du hitta uppgifter om hur informationen används och av vem. 

Du kan skriva till oss på e-postadressen elderberryab@gmail.com om du har frågor, farhågor eller 

önskemål. 

 

Uppgifter enligt EU-förordningen 2016/679 (GDPR) 

Elderberry AB, Mickelbergsvägen 134, 129 50 Hägersten, Sverige är som huvudansvarig för 

MiGreat!-projektet personuppgiftsansvarig för följande behandlingar av dina personuppgifter – enligt 

artikel 13 av EU-förordning 2016/679 (hädanefter ”GDPR”). Elderberry AB företräds av David Powell. 

1. Kategorier av uppgifter 

Den personuppgiftsansvarige behandlar endast följande uppgifter: namn och e-postadress. 

 

2. Ändamål och laglig grund 

Dina personuppgifter kommer att behandlas för följande ändamål: 

● Tillgång till och användning av MiGreat!-plattformen 

● Skicka information om och göra reklam för: 

o uppföljningen av MiGreat!-projektet 

o aktiviteter hos MiGreat!’s samarbetsorganisationer som gäller utbildning, 

träning och social inkludering, inklusive kurser som kan vara avgiftsbelagda 

 

Du kan när som helst tacka nej till att ta emot sådan information genom att skriva ett mail till 

elderberryab@gmail.com 

 

3. Behandling 

Dina personuppgifter behandlas enligt definitionen i artikel 4.2 i GDPR: insamling, registrering, 

organisering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, användning, utlämning eller 

ändring, framtagning, läsning, spridning, begränsning, radering eller förstöring. Dina 

personuppgifter kommer att hanteras både på papper och elektroniskt, inklusive 

automatiserad bearbetning, för att säkerställa sekretessen för dina uppgifter i enlighet med 

aktuell lagstiftning. 

 

4. Vem har tillgång till dina personuppgifter 

Dina uppgifter kommer endast att behandlas av behöriga representanter för följande 

partnerorganisationer till MiGreat!-projektet för de ändamål som anges i 2b) ovan:  Training 

2000 (Italien) Glocal Factory (Italien), ELearning Studios (Storbritannien), BEST (Tyskland), 

Elderberry Ltd (Sverige), KMOP (Grekland), SEEDS (Schweiz). 

Personuppgifterna kommer inte att användas för andra ändamål eller delges till andra. 

 

mailto:training2000@training2000.it


5. Registrerades rättigheter 

Du kan när som helst utnyttja dina rättigheter enligt artikel 15 i GDPR: 

o ta del av dina personuppgifter 

o begära korrigering eller begränsning av användningen av dina uppgifter 

o invända mot behandling av dina uppgifter 

o återkalla ditt samtyckte till behandling av dina uppgifter (ett återkallande påverkar 

inte behandlingar som gjordes innan samtycket återkallades) 

o få information om vilka som är personuppgiftsansvariga för dina uppgifter 

o framföra ett klagomål till en tillsynsmyndighet 

Den personuppgiftsansvarige kan nås på adressen: Elderberry AB, Att: David Powell, 

Mickelbergsvägen 134, 129 50 Hägersten, Sverige, eller via e-post till 

elderberryab@gmail.com 

 

6. Hur länge personuppgifterna sparas 

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som de behövs enligt ändamålen angivna i punkt 2 

ovan, eller så länge som det behövs enligt andra lagar. 

 

7. Dataskyddsombud 

Dataskyddsombud är David Powell, som kan nås på e-postadressen elderberryab@gmail.com eller 

via post till Elderberry AB, Att: David Powell, Mickelbergsvägen 134, 129 50 Hägersten, 

Sverige 

 

Senast ändrad: 25 juli 2018. 

Denna information kan uppdateras, aktuell information finns alltid på följande webbsida: 

www.migreat-oer.eu 
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