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1. Information om Uppsala stadsteaters hantering av personuppgifter

Uppsala stadsteater AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. För Uppsala 
stadsteater är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter hos oss. 
Denna personuppgiftspolicy syftar till att du ska få en inblick i de personuppgiftsbehandlingar som ut-
förs av Uppsala stadsteater, det vill säga hur vi samlar in, använder och lagrar personuppgifter. Du hittar 
även information om vilka rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen 
att kontakta Uppsala stadsteater om du har frågor om eller klagomål på behandlingen av dina person-
uppgifter, se kontaktuppgifter längst ner i dokumentet.

2.	 Definitioner

Personuppgifter
Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk, levande person. Det som avgör 
är om uppgiften kan knytas till en levande person, antingen direkt eller indirekt, enskilt eller i kombi-
nation med andra uppgifter. Exempel på vanliga personuppgifter är namn, adress, personnummer och 
e-postadress men personuppgifter kan även vara till exempel bilder.

Känsliga personuppgifter
Personuppgifter som är av känslig natur:
-          Etniskt ursprung
-          Politiska åsikter
-          Religiös eller filosofisk övertygelse
-          Medlemskap i fackförening
-          Genetiska uppgifter
-          Biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person
-          Hälsa
-          Sexuell läggning

Behandling
En behandling är en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättning-
ar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller inte.

Personuppgiftsansvarig
En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensam eller till-
sammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde
En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar person-
uppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Ett personuppgiftsbiträde har inte bestämmande-
rätt över ändamålen och medlen för personuppgiftsbehandling.

3. Vilka personuppgifter behandlar Uppsala stadsteater?

Uppsala stadsteater AB behandlar följande personuppgifter:
• För- och efternamn
• Adress
• Telefonnummer
• E-post

Uppsala stadsteater behandlar inte några känsliga personuppgifter.



4. Vad är vårt syfte med behandlingen av dina personuppgifter?

Anledningen till att vi ber våra kunder om personuppgifter är i första hand för att kunna fullgöra våra 
åtaganden gentemot kunden; exempelvis skicka biljetter, presentkort, information och uppdateringar 
om de arrangemang som kunden köpt biljetter till. Har kunden ett användarkonto på våra webbplatser 
är syftet även att tillhandahålla en välfungerande E-handelsplattform, där kunder kan köpa biljetter till 
olika evenemang och se sin historik över tidigare köp.

Utöver detta har vi även vissa kompletterande syften, såsom: 

• Förbättra och anpassa vår kommunikation, verksamhet och det kundbemötande som vi skapar 
och levererar till våra besökare. Detta görs bl.a. genom utskick av enkäter och analys av kundens intres-
sen, kund- och besöksupplevelse.
• Kommunikation, nyhetsbrev, riktad marknadsföring via e-post, sms, Facebook eller andra sociala 
medier för Uppsala stadsteaters (eller våra partners) evenemang och relaterade produkter, tjänster eller 
projekt. Kunden har dock alltid möjlighet att välja bort sådan kommunikation genom att klicka på länk i 
mailutskick eller via biljettkassan.
• Skicka information om uppdateringar av våra villkor per e-post.
• Uppfylla krav på redovisning av anonymiserad besöksstatistik som vi bland annat har från exter-
na parter, såsom t.ex. Statens kulturråd och Uppsala kommun.
• Verifiera att kunden, när den köper biljetter genom biljettkassa eller E-handelsplattformen, agerar 
i egenskap av konsument eller av oss godkänd näringsidkare, och inte kommer sälja biljetter vidare i 
kommersiell näringsverksamhet (utan vårt uttryckliga samtycke därtill).
• Om kunden har användarkonto på internet: för att löpande förbättra och utveckla E-handelsplatt-
formen och ge den som användare en bra köpupplevelse, relevant information och god kundservice.
Uppsala stadsteater tillhandahåller biljettsystemet och E-handelsplattformen och har därmed teknisk 
åtkomst till de personuppgifter som behandlas.

5. Laglig grund för behandling av dina personuppgifter

De lagliga grunder vi använder oss för behandling av dina personuppgifter beror på vad syftet med be-
handlingen är. Vi stödjer vår behandling antingen på avtal (biljettköp) eller samtycke (t ex nyhetsbrev). 

6. Dina rättigheter

I enlighet med dataskyddsförordningen har du som registrerad särskilda rättigheter rörande dina person-
uppgifter som vi behandlar. Vi strävar efter att tillgodose inkommande förfrågningar från de registrerade 
om att utöva sina rättigheter utan fördröjning. Senast en månad efter att begäran inkommit från dig ska 
vi ha besvarat den.

De rättigheter du som registrerad har är följande:

Rätt till tillgång till dina personuppgifter
Som registrerad fysisk person har man rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om 
personen i fråga. Den registrerade har även rätt att få besked om vilka uppgifter som vi har registrerade. 
Registerutdrag görs efter en skriftlig ansökan av den registrerade och det är gratis. Begäran görs genom 
skriftlig ansökan till den e-postadress som anges under rubriken kontaktuppgifter. 

Rätt till rättelse
På eget initiativ, och efter uppmärksammande av kund, korrigerar vi personuppgifter som är inkorrekta. 
Skulle du upptäcka att dina personuppgifter är ofullständiga eller inkorrekta kan du när som helst kon-
takta oss och begära rättelse av dina personuppgifter.
            



Rätt till dataportabilitet
I de fall vi automatiskt har samlat in och behandlar personuppgifter med stöd av samtycke eller avtal har 
du rätt att få ut dessa i ett maskinläsbart format av oss.

Rätt till begränsning
Om du har invändningar mot riktigheten i de uppgifter som myndigheten har registrerade om dig kan du 
begära att vi begränsar behandlingen av dessa uppgifter.

Rätt till radering
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter eller 
begära att vi raderar dina personuppgifter när uppgifterna inte längre är nödvändiga för oss. Vi kan dock 
spara personuppgifterna för en längre tidsperiod om det skulle behövas för att uppfylla vår rättsliga 
förpliktelse i enlighet med lag. Du kan kontakta oss om du har frågor, vill ha rättelse eller återkalla ditt 
samtycke av behandling av personuppgifter. 

Kunden har rätt att kräva att vi raderar dennes personuppgifter från våra system »Rätten att bli bort-
glömd«. Begäran görs genom skriftlig ansökan till den e-postadress som anges under rubriken Kontakt-
uppgifter. Kundens användarkonto tas då bort.

7. Så länge sparar vi uppgifterna

Vi behandlar kundens personuppgifter under den tid den har ett Användarkonto samt 3 månader efter 
avslutat Användarkonto.

Kunden har alltid rätt att avsluta sitt användarkonto, både till E-handelsplattformen och biljettkassan. 
Användarkontot med personuppgifter tas då bort (raderas eller anonymiseras). Se mer om din rätt att bli 
bortglömd samt övriga rättigheter du har ovan, under Dina rättigheter.

Vi behandlar kunders eventuella enkätsvar och analysdata under en period om 12 månader från att den 
delat sådan information med oss eller informationen annars skapats, varpå vi antingen raderar eller ano-
nymiserar dessa uppgifter.

Var tredje år gör vi en intern kontroll av vilka Användarkonton som är inaktiva och raderar eller anony-
miserar därefter de Användarkonton där ingen inloggning eller aktivitet förekommit under de senaste 3 
åren.

8. Lämnar Uppsala stadsteater ut dina personuppgifter till andra aktörer?

I de fall där vi använder oss av en extern leverantör för behandling av personuppgifter eller på annat sätt 
anlitar en extern aktör för behandling, upprättar vi ett så kallat personbiträdesavtal med denna för att 
garantera en trygg och säker behandling av dina personuppgifter.

Uppsala stadsteater använder sig av personuppgiftsbiträden för exempelvis digitalt biljettsystem, server-
plats och mailhantering, för att tillhandahålla service med E-handelsplattform, biljettkassor och kommu-
nikation. Våra servrar, samt våra personuppgiftsbiträdens servrar, är normalt sett placerade inom EU/EES. 
Skulle dina personuppgifter hanteras utanför EU/EES-området, så kallat tredje land, sker hanteringen i så 
fall i enlighet med de skyddsregler som finns i dataskyddsförordningen.



9. Uppsala stadsteaters personal

Personal som inom ramen för sina arbetsuppgifter kan komma att hantera personuppgifter (biljettkassa, 
ekonomiavdelning, it) informeras och utbildas om GDPR (t.ex. rutiner för uppgiftsbehandling, rätten att 
bli bortglömd, rätten att ta del av uppgifter), teaterns personuppgiftspolicy, sekretess och rutiner.

10. Cookies (kakor) på Uppsala stadsteaters webbplats

Information om cookies och andra tredjepartsapplikationer som används på vår hemsida finns i vår 
Cookiepolicy: https://uppsalastadsteater.se/cookies/  

11. Förändringar i denna personuppgiftspolicy
Innehållet i denna personuppgiftspolicy kan komma att förändras med tiden. Vi sätter alltid våra använ-
dares integritet främst och följer alla dataskyddslagar inom EU och Sverige. Vill du hålla dig löpande upp-
daterad rekommenderar vi att du läser denna policy med jämna mellanrum. Vi kommunicerar väsentliga 
förändringar som påverkar ändamålet med vår behandling i denna policy innan den nya versionen träder 
i kraft. Detta kommuniceras på lämpligt sätt till alla som omfattas av personuppgiftspolicyn.

12. Kontakta oss 

Om du vill utöva en rättighet, har frågor eller synpunkter som rör vår personuppgiftspolicy eller vår per-
sonuppgiftsbehandling kan du vända dig till:

Personuppgiftsansvarig
Uppsala stadsteater
Box 1001 (besöksadress Kungsgatan 53)
751 40 Uppsala
Tel: 018-14 62 00
E-post: bokabiljett@uppsalastadsteater.se
Org.nr:556009-4095
IT-ansvarig: Joakim Hedin

Dataskyddsombud
JP Infonet AB
Kontaktperson: Laura Gashi
E-post: dso.uppsala@jpinfonet.se

13. Tillsynsmyndighet

Har du klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att lämna dessa till tillsyns-
myndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, https://www.imy.se/


