
FEMINUSLA PRODUCTION AB 

 
Integritetspolicy och  
hantering av personliga uppgifter 

Senast uppdaterat 2018 - 05 - 25  
 
Feminsula Production AB respekterar och värnar om din personliga integritet. Det 
är viktigt att du känner dig trygg med att lämna personliga uppgifter till 
Feminsula Production. Med anledning av den nya lagen GDPR har Feminsula 
Production inrättat en integritetspolicy för dig som anförtror personlig 
information till företaget. GDPR gäller från och med 25e maj 2018. 

Du kan läsa mer om GDPR här: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/
dataskyddsforordningen/ 

Vem/vilka är Feminsula Production? 

Feminsula Production AB är personuppgiftsansvarig för dina personliga uppgifter.  

Företaget består i dagsläget av firmatecknare Rebecka Jaxhagen samt suppleant 
Per-Göte Jaxhagen. 

Feminsula Production AB, organisationsnummer:   559143-1266 

Adress:   Feminsula Production AB, Fjärilstigen 23, 15336 Järna  
Mail:    info@feminsula.se 
Kontaktperson:  Rebecka Jaxhagen, 0705507716 

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/


Vilka personuppgifter hanterar Feminsula Production AB? 

När du som artist anlitar Feminsula Production som bokningsbolag, är det följande 
personuppgifter som samlas in och registreras: 

• Namn 

• Artistnamn 

• Kontaktuppgifter (telefonnummer, adress, mejl, hemsida) 

• Presstext 

• Pressmaterial såsom t.ex bilder, filmklipp och ljudfiler 

 
Dig som Feminsula Production har en affärsmässig kontakt med (t.ex restauranger, 
caféer, krogar, scener osv): 

För att upprätthålla affärsmässiga kontakter och genom att vi följer god 
redovisningssed sparar vi nödvändig information om kunder och leverantörer. 

Hur sparar Feminsula Production dina personuppgifter? 

Feminsula Production använder sig av 4 arkiv: 

• Molnarkivering (lösenordsskyddat med personligt inlogg) 

• Hemsida där materialet är och lösenordsskyddat med personligt inlogg. Där 
marknadsförs du som artist med hjälp av bilder, klipp och presstext efter 
överenskommelse. 

• Fysiskt arkiv (vissa kontrakt mm. i pappersform sparas i pärm på kontor och 
arkiveras därefter i 7 år enligt bokföringslagen) 

• Extern hårddisk som endast kontaktperson i företaget har tillgång till 



Varför hanterar Feminsula Production dina personuppgifter? 

Personuppgifter som rör dig som artist samlas in och registreras av Feminsula 
Production i syfte att: 

• Marknadsföra dig som artist mot leverantörer (dvs spelställen/arrangörer). 
Detta sker mailledes, via hemsida, sociala medier samt muntligt via telefon 

• För fakturering och avtalsskrivning 

Feminsula Production AB har för tillfället inga anställda. För ev framtida 
anställning samlas och registreras den anställdes personliga uppgifter i syfte att: 

• betala ut löner, traktamenten och andra ersättningar 

• skriva kontrakt 

• skriva arbetsgivarintyg 

• bokföra verksamheten 

Vem får ta del av dina personuppgifter? 

Endast Feminsula Productions kontaktperson tillika firmatecknare hanterar och 
kommer åt dina personuppgifter. Förmedling av dina uppgifter till tredje part 
(spelställen/arrangörer), samt vilka uppgifter som förmedlas, sker efter 
överenskommelse med dig som artist. Dina uppgifter kan lämnas till tredje part 
vid exempelvis marknadsföring eller avtalsskrivning med en arrangör. Avtalet 
skickas då först till dig för korrektur och godkännande innan arrangören mottar 
detta. 

Hur länge sparas dina uppgifter? 



Artister:  
Dina uppgifter sparas hos Feminsula Production AB så länge samarbetet pågår, det 
vill säga tills någon av parterna säger upp samarbetet. Uppgifter raderas senast 6 
månader efter att samarbetet avslutats. 

Anställda: 
Som anställd sparas dina personliga uppgifter 7 år efter din senaste anställning. 
Dina uppgifter sparas i syfte att kunna redovisa verksamheten. 7 år efter senaste 
anställning raderas dina uppgifter från samtliga av våra arkiv. 

Dina rättigheter 

Som artist (kund) och anställd har du rätt att: 

• begära utdrag ur register 

• begära att personuppgifter raderas eller ändras 

• klaga till Datainspektionen 

• ta tillbaka samtycke om personuppgifter 

Vill du komma i kontakt med Feminsula Production omkring ändring eller radering 
av dina personuppgifter kan du maila till info@feminsula.se eller ringa 
0705507716. Har det förekommit felaktig hantering av dina personuppgifter kan 
du klaga till Datainspektionen, som är ansvarig för tillsyn enligt 
dataskyddsförordningen. 

Ändringar 

Feminsula Productions integritetspolicy uppdateras och justeras efter behov. Vid 
ändring av integritetspolicyn som är av avgörande betydelse informeras artister 
samt eventuella anställda. Senaste versionen finns alltid tillgänglig på hemsidan 
(www.feminsula.se). 


