
Personuppgiftshantering stafettkontot Om 
dissociation på instagram

Lista med planering

För planeringen av stafettkontot finns en lista där veckonummer är angivet, liksom ett 
namn/nickname och i enstaka fall en e-postadress. På det sättet kan jag (Linnéa Regnlund) som håller
i kontot identifiera och kontakta den som en särskild vecka haft hand om och postat saker på kontot. 
Den som postat på kontot har också möjlighet att kontakta mig för att till exempel kunna göra 
ändringar, ta bort uppgifter i inlägg eller ta bort alla inlägg. Uppgifterna som finns med på denna lista 
sparas, med uppgifter från att kontot startades och tills vidare.

Ingen utom jag har tillgång till dessa uppgifter och jag kommer inte använda dem till något som inte 
rör stafettkontot.

Mejl

Eftersom i stort sett alla mejl till adressen om.dissociation@gmail.com handlar om planering av 
kontot sparas de. På det sättet finns e-postadresser till alla medverkade sparade och jag kan komma i 
kontakt med dem. Det gör det också möjligt att kontrollera om den som säger att den postat en viss 
vecka verkligen gjort det, eftersom e-postadressen är det någon identifieras utifrån.

Det är bara jag (Linnéa Regnlund) som har tillgång till mejlkontot och de information som finns där. 
Den kommer inte användas till något som inte rör stafettkontot.

Att ta bort uppgifter eller mejl

Den som önskar att få sin information borttagen från listan med planeringen av kontot, eller få 
mejlkonversationer raderade, kan kontakta om.dissociation@gmail.com. OBS att det då inte längre 
går att göra ändringar eller ta bort uppgifter i publicerade inlägg, eller att ta bort hela inlägg, eftersom 
det inte längre finns något sätt att kontrollera vem som postat inläggen.

Gmail och Instagram

För information om hur Gmail och Instagram handskas med personuppgifter kontakta dem.
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