Informationer angående skyddet av personuppgifter
i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) (2016/679, art. 13)

Hantering av personuppgifter angivna vid registrering som användare vid
Italienska Ambassaden i Stockholm kommer att följa principer av laglighet, rättvisa
och öppenhet. Målet är att skydda varje enskild individs rättigheter och
grundläggande friheter.
Följande informationer önskas därför ges:
1.
Ansvarig för hanteringen är Italiens Utrikesdepartement (Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione internazionale, MAECI) som agerar i detta fall genom
Italienska Ambassaden i Stockholm (adress: Djurgårdsvägen 174, 115 21 Stockholm,
e-mail info.stockholm@esteri.it; pec: amb.stoccolma@cert.esteri.it; tel +46
(0)854567100).
2.
Vid eventuella klagomål eller frågor kan man vända sig till kontaktperson
ansvarig för skydd av personuppgifter (Responsabile della Protezione dei Dati
personali, RPD) vid Italiens Utrikesdepartement (adress: Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROM Italien; telefon: 0039 06 36911 (växel), e-mail: rpd@esteri.it; pec: rpd@cert.esteri.it).
3.
De insamlade personuppgifterna sparas i en databas som används för följande
ändamål: inbjudan till kulturella, vetenskapliga och sociala evenemang; aktiviteter för
främjande av näringsliv och ekonomi; offentliga diplomatiska uppdrag; möten och
kungörelser riktade till allmänheten.
4.
Hanteringen av uppgifterna som är sparade i databasen grundas på samtycke.
Den som inte vill få sina uppgifter sparade i databasen kommer att uteslutas från att ta
del av tjänsterna.
5.
Hanteringen av personuppgifterna kommer att utföras manuellt av personal
som är specifikt utsedd av Ambassaden för detta ändamål.
6.
Uppgifter som anges i samband med registreringen kommer att hanteras endast
av Ambassaden och inte föras vidare till tredje parter eller utomstående.
7.
Tre år efter utförd registrering eller dess förnyelse, kommer Ambassaden att be
sina användare om en bekräftelse att man önskar upprätthålla rätten till tjänsterna.

Ambassaden kommer att radera uppgifter av de användare som så önskar (och
uttryckt det officiellt) eller som ej svarat på bekräftelsekallelsen.
8.
Användaren kan begära åtkomst till sina uppgifter och deras ändring.
Användaren kan begära att få sina uppgifter raderade, begära begränsningar till deras
användning eller motsätta sig deras användningssätt. Eventuell begränsning eller
radering av sparade personuppgifter kommer dock att begränsa eller avsluta
tillgången till tjänster. Om användaren önskar begära begränsningar eller radering av
sina uppgifter, måste hen skicka en skriftlig ansökan till Italienska Ambassaden, samt
informera ansvarige person vid Italiens Utrikesdepartement (RPD).
9.
Användaren som anser att dennes rättigheter har blivit kränkta kan anmäla
detta till RPD vid Italiens Utrikesdepartement eller, alternativt, kontakta Italiens
ombudsman för skydd av personuppgifter: Garante italiano per la Protezione dei Dati
personali (adress: Piazza di Montecitorio 121, 00186 ROM – Italien; tel. 003906696771 (växel), e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it).
Genom att bekräfta att man tagit del av ovanstående informationer, ges tillstånd till
hantering av personliga uppgifter för de ovan beskrivna ändamål.

Användarens underskrift och datum (vid pappersblankett)

□

Härmed bekräftas att man tagit del av informationerna och godkänner

deras innehåll (vid online blankett)

