Integritetspolicy – My Dream Now app
Din personliga integritet är viktig för oss på My Dream Now. Vi tillhandahåller denna
integritetspolicy för att informera om hur vi hanterar personuppgifter.
Vi informerar även om vad du själv kan påverka när det gäller hur dina uppgifter samlas
och hur denna information används.
När du registrerar dig som användare med de uppgifter du lämnar på din profil i My
Dream Nows app godkänner du att vi behandlar och lagrar dina personuppgifter i
enlighet med gällande EU-förordningen GDPR, General Data Protection, Regulation,
EU 016/679 (”Dataskyddsförordningen”).
Integritetspolicyn kommer att uppdateras löpande för att följa gällande lagstiftning.

Personuppgifter
Personuppgifter är all information som du lämnar ifrån dig i appen och direkt eller
indirekt identifierar dig. De är nödvändiga för att vi ska kunna uppnå syftet med appen
och vår verksamhet. Det kan till exempel vara:
Nedan följer en redogörelse av vilka personuppgifter det kan handla om, till exempel:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E-postadress – obligatoriskt för alla
Personnummer – obligatoriskt om du registrerar dig för att vara kontaktbar i appen
Uppgifter du själv registrerar, i den omfattning du själv önskar
För och efternamn
Profilbild
SysselsättningUtbildning/yrke
Skola
Arbetsgivarens namn
Tidigare skolor och arbetsgivare
Arbetsplats
Besöksadress på din arbetsplats
Text om mig
Kontakter du accepterar
Meddelanden mellan dig och kontakter

Syfte och ändamål med användningen av personuppgifter
My Dream Now använder endast dina personuppgifter för att uppnå syftet med vår
verksamhet. Vi behandlar bara de personuppgifter som du har delat med oss eller
lämnat ditt samtycke till.
Dessa har tillgång till dina uppgifter
Dina personuppgifter används av Creador AB, som driver My Dream Now och My
Dream Nows personuppgiftsbiträden, t ex vår partner för utveckling av appen. Vi
kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till andra eller använda de på annat sätt
än enligt vår gällande integritetspolicy.

Tillgång till dina personuppgifter/begäran om att ta bort dina
personuppgifter.
Vi behandlar inga personuppgifter om dig såvida du inte själv anger dem eller får
information om att behandling av personuppgifter krävs. Om du vill begära att få
tillgång till de uppgifter som vi har om dig eller om du har frågor om My Dream Nows
datasekretess är du välkommen att maila kontakt@mydreamnow.se.
Vi tillhandahåller en läsbar kopia av de personuppgifter vi har rörande dig inom en
månad. Du har rätt att ifrågasätta de uppgifter vi innehar om dig, och där så är
tillämpligt kan du få uppgifterna: Raderade, korrigerade, ändrade eller kompletterade.
My Dream Now sparar dina uppgifter under den tid som är nödvändig för att uppnå de
ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy.

