Ä

rade nuvarande och blivande inbyggare i de grå hamnarna!

Mithlonds regent och dess Gråa Råd önskar härmed för eder förtälja hurom administrationen för vårt stolta
rike hanterar de uppgifter som er tillhöre, i syfte att höja kunskapen om sagda ämne.

Om intressenter och de uppgifter som dem tillhör

Varje varelse som önskar sälla sig till Mithlonds stolta folk må genom Mithlonds lots registrera uppgifter om utgårda
namn, hemvist samt kontakt i form av telefonnummer och digital brevlådeadress på rikets intressentlista. Denna
förvaltas och förvaras av Mithlonds lots, som genom denna kan utsända information om rikets händelser och
skeenden. Mithlonds lots svarar också för att de som bristande intresse för Mithlonds rike visar därifrån försvinner
efter ett år från det att senaste aktiviteten av (o)intressenten bevistas, eller närom Mithlonds lots så finner det lämpligt.

Om inbyggare och de uppgifter som den tillhör

Varje varelse som till Mithlonds folk räknas skattskrivs och förs in i Mithlonds rulla, och kan därefter avnjuta de
privilegier som dem tillkomme. Administrationen för Mithlond håller uppgifter om varje inbyggares Midgårda samt
utgårda namn, utgårda hemvist samt kontakt i form av telefonnummer och digital brevlådeadress. Om inbyggaren själv
så valt förs även uppgifter om eventuella svagheter i form av födoämnen, i syfte att undvika obehagligheter vid våra
samlingar. Uppgift om utgårda födelsedag förs även, i syfte att kunna tillge gratulationshälsningar när så är lämpligt.
Dessa uppgifter förvaltas och förvaras av Mithlonds Grå Råd, som även svarar för att inbyggare som väljer att desertera
försvinner från de Mithlonda arkiven efter 3 år om inte särskilda skäl för bevarande föreligger. Den långa
bevarandetiden syftar till att underlätta för återvändare, vilket är välkommet och tämligen vanligt. Uppgifter om
Midgårda namn bevaras dock för eftervärlden, i syfte att undvika framtida dubbelgångare.

Om ekonomiska transaktioner

Då Mithlond god ekonomi och bokföring må hålla hanteras även uppgifter i form av in- och utbetalningar, eventuella
utlägg och andra ekonomiska förehavanden där uppgifter må förekomma i form av utgårda och Midgårda namn
kopplat till transaktionen. Dessa uppgifter bevaras enligt lagar och regler under innevarande år samt 7 år därefter.

Hurom dina hemligheter må delas

Uppgifter som hör bokföringen till delas med den handlare som tillhandahåller systemet som skattmästaren nyttjar.
Denna handlare har självfallet tuktas att hålla de Mithlonda uppgifterna i säkert förvar. Utöver detta hålles uppgift om
intressent och inbyggare hemliga av Mithlonds Grå Råd, och delas enbart inom riket till andra inbyggare. Mithlonds
Grå Råd kan dock aldrig garantera att de digitala kommunikationsvägar som från tid till annan må nyttjas inte
avlyssnas av oinbjudna, även om åtgärder vidtagits för att skydda mot detta.

De rättigheter som dig tillkomme

Då dina uppgifter hålles och hanteras av den Mithlonda administrationen för syftena nämnda ovan, åtnjuter du vissa
rättigheter gentemot denna. Skulle dina uppgifter vara felaktiga bör du upplysa Mithlonds Lots eller Grå Råd om detta
skyndsamt, så dina uppgifter må rättas. Har du avslutat dina förehavanden med Mithlond har du en möjlighet att
begära att få bli bortglömd om de 3 åren ännu inte passerat och du ändå fallit i glömska. Du åtnjuter också en rätt att
få en skrivelse tillsänd eder med en registerförteckning över de uppgifter som om dig hålles, samt att invända mot den
hantering som sker. Skulle du inte vara nöjd med hurom dina uppgifter hålles, åtnjuter du också en rätt att klaga till
utgårda tillsynsmyndighet.

Om ditt sinne plågas av frågor

Vid frågor och spörsmål gällande hanteringen av dina uppgifter eller vilka rättigheter som dig
tillkomme gällande desamma, står Mithlonds lagvrängare dig hands för att reda ut eventuella
oklarheter. Mithlonds lagvrängare nås genom digital post till adressen cimnolwe[at]mithlond.se
För Mithlond och dess Gråa Råd i Erions andra regentsår

Mithlonds lagvrängare Cimnolwe

