Information enligt artikel 13 Dataskyddsförordningen – information om personuppgifter
I och med din anställning/ditt uppdrag hos Kalmar Läns Musikstiftelse (Länsmusiken, Camerata
Nordica), kommer Kalmar Läns Musikstiftelse, för att kunna fullgöra sina skyldigheter och rättigheter
enligt anställningsavtale/uppdragsavtalett, behöva behandla vissa personuppgifter avseende dig. I
samband med detta informeras du som följer.

Identitet och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige och i tillämpliga fall för dennes
företrädare.
Ingrid Marmvik, 070-545 29 05, ingrid.marmvik@lansmusiken.se
Ändamålen med den behandling för vilken personuppgifterna är avsedda samt den rättsliga
grunden för behandlingen.
Personuppgifterna kommer att behandlas som ett led i fullgörandet av verksamhetens skyldigheter
och rättigheter enligt anställningsavtalet/uppdragsavtalet. Utan sådana personuppgifter, tex
personnamn, kommer inte anställningsavtalet/uppdragsavtalet att kunna ingås och praktiskt fungera
på det sätt som det avses fungera (att reglera arbetstagares/uppdragstagares skyldighet att prestera
visst arbete respektive arbetsgivares/uppdragsgivares skyldigheter att prestera viss ersättning för
sådant arbete). Den rättsliga grunden är därmed, i enlighet med Dataskyddsförordningen, ”Avtals
fullgörande”.
Personuppgifter kommer även att, för det fall det blir aktuellt, behandlas för att fullgöra rättsliga
förpliktelser eller rättsliga skyldigheter inom arbetsrätten (vad gäller s.k. känsliga personuppgifter
såsom politisk uppfattning, religiös övertygelse, uppgifter om hälsa etc)). D.v.s. den rättsliga grunden
är därmed, i enlighet med Dataskyddsförordningen, ”Rättslig föpliktelse” och ”Rättslig förpliktelse
enligt arbetsrätten”. Det kan handla om t.ex. rapportering om anställdas löner till Skatteverket,
hantering vid frånvaro p.g.a. sjukdom, fullgörande av rehabiliteringsansvar, behandling av
information om fackföringstillhörighet vid omorganisation jämte reglering i Medbestämmandelag
etc.
Mottagarna eller de kategorier av mottagare som ska ta del av personuppgifterna, i
förekommande fall.
Swedbank och EY - Extern löneadministration. Lokala arrangörer. Researrangörer och Hotell.
ArtVision – externt planeringsverktyg.
Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de
kriterier som används för att fastställa denna period.
1 år efter sista uppdrag eller i enlighet med svensk arkivlag
Övriga rättigheter
I övrigt informeras du om att det föreligger en rätt att av verksamheten begära tillgång till och
rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig eller att
invända mot behandling samt rätten till dataportabilitet. Du har även rätt att inge klagomål till en
Datainspektionen, se kontaktuppgifter: https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/

