Integritetspolicy
Vi värnar om din integritet. När du i olika situationer kommer i kontakt med
vår verksamhet, kan dina personuppgifter (så som namn, adress, e-post,
personnummer och telefonnummer) komma att behandlas av oss.
Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig
integritetslagstiftning, så som Dataskyddsförordningen, Dataskyddslagen
och övrig kompletterande lagstiftning.
Den här personuppgiftspolicyn beskriver i vilka situationer vi behandlar dina
personuppgifter, hur vi behandlar dem, vilka skyldigheter vi har och vilka
rättigheter du har. Policyn är indelad i olika rubriker så att du snabbt kan gå
till den del som är relevant för dig. Däremot kan del av annan rubrik också
vara tillämpbar, varför användare fortfarande måste ta ställning till
integritetspolicyn som helhet.

Personuppgiftsansvarig
För den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna policy är
Riksförbundet för särskild begåvning (org. nr. 802518-7124, info@rfsb.se)
personuppgiftsansvarig. Om du har några frågor eller funderingar kring den
här policyn och/eller vår behandling av dina personuppgifter är du alltid
välkommen att kontakta oss på info@rfsb.se.
Integritetspolicyn kan komma att uppdateras. Aktuell version av
integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på www.rfsb.se.

Dina rättigheter
Oavsett i vilken situation och med vilket ändamål vi behandlar dina
personuppgifter har du alltid rätt att:
•
•
•

ta del av vilka uppgifter vi behandlar om dig genom att begära ut ett
registerutdrag
begära rättelse (att vi korrigerar felaktiga uppgifter)
begära radering (att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller
behöver behandlas)

begära begränsning (att vi i någon del upphör med behandling)
• få de uppgifter vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och
maskinläsbart format om du vill överföra dessa till någon annan aktör
och Riksförbundet för särskild begåvning lätt kan få ut informationen i
sådant format (dataportabilitet)
I de fall personuppgiftsbehandlingen stöds på ditt samtycke har du även rätt
att när som helst, kostnadsfritt, återkalla ditt samtycke.
•

Om du önskar utöva någon av ovan rättigheter gör du det enklast genom att
kontakta oss på info@rfsb.se . Riksförbundet för särskild begåvning har rätt
att begära att kopia av förfrågan skickas per post, med vidimerad kopia av
ID-handling. Riksförbundet för särskild begåvning får svara via e-post, om
inte annat överenskommits.

Klagomål
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt
att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (E-post:
datainspektionen@datainspektionen.se, Telefon.nr: 08-657 61
00, www.datainspektionen.se ).

1. Medlemskap
1.1. Vilka personuppgifter behandlar vi?
När du blir medlem i Riksförbundet för särskild begåvning behöver vi
behandla dina personuppgifter så som namn, födelseår, kommun,
mobilnummer och e-postadress.
Den som anmäler en annan person har ansvar för att denna person lämnat
samtycke till att personuppgifter behandlas enligt denna integritetspolicy.

1.2. Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera ditt medlemskap.
Det innebär att dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna genomföra
betalning och registrering av medlemskapet, administrera information kring
de som innehar ett medlemskap för att säkerställa att ni kan nyttja det under
löptiden och för att kunna kommunicera information om medlemskapet så
du kan ta del av de fördelar som medlemskapet för med sig. Vi kan även
komma att använda datan för aggregerade sammanställningar och analyser
(då enskild individ inte längre går att identifiera så ska detta inte längre
anses utgöra personuppgifter).
Efter avslutat medlemskap behandlar vi din e-post för att skicka information
om vår verksamhet.

1.3. Rättslig grund
Vår behandling av dina personuppgifter som sker inför, under och efter ditt
medlemskap är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla de förmåner vi
utlovat dig när du blev medlem hos oss i Riksförbundet för särskild
begåvning. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter
är således det medlemsavtal (genom din ansökan om medlemskap) vi har
ingått med dig.
Den behandling som sker efter avslutat medlemskap för att skicka
information och erbjudanden till dig sker med stöd av ett berättigat intresse.
Vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att skicka denna information
till dig då du genom ditt tidigare medlemskap har visat intresse för vår
verksamhet och våra aktiviteter.

Den som anmäler en annan person har ansvar för att denna person lämnat
samtycke till att personuppgifter behandlas enligt denna integritetspolicy.

1.4. Hur länge behandlar vi dina
personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter under hela den tid du har ett giltigt
medlemskap hos oss.
Om du inte förnyar ditt medlemskap inom ett år efter att ditt medlemskap
avslutades kommer vi upphöra med personuppgiftsbehandlingen, inkl.
eventuell behandling som avser dina barn.
Din e-postadress kommer dock fortsätta att behandlas i upp till ett år efter
det att du avslutade ditt medlemskap – detta för att du ska få information om
vår verksamhet om du önskar bli medlem igen i framtiden.

1.5. Vilka vi delar dina personuppgifter med
Vi delar dina personuppgifter med de systemleverantörer vi använder oss av
för att kunna registrera dig som medlem samt för att kunna skicka ut
medlemsrelaterad information till dig. Vi delar även dina personuppgifter
med lokalföreningar anslutna till Riksförbundet för särskild begåvning.
Beroende på vilka tjänsteleverantörer vi använder oss av så kan dina
personuppgifter komma att överföras till land utanför EU/EES.
Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan tredje part, med mindre
än att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer inte sälja dina
personuppgifter vidare till tredje part för direktmarknadsföring.

2. Webbshop (om sådan blir aktuell)
2.1. Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar dina personuppgifter när du genomför ett köp i vår webbshop
eller kontaktar vår kundsupport, eller på annat sätt besöker vår webbshop.
Vi behandlar personuppgifter om dig så som förnamn, efternamn, adress,
telefonnummer och/eller e-postadress samt betalkortsinformation vid köp.

2.2. Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Om du genomför ett köp i vår webbshop behandlar vi dina personuppgifter
för att kunna hantera ditt köp. Det innebär att vi måste kunna ta emot
betalning, skicka ut den vara du har köpt samt kunna vara behjälpliga under
och efter köpet om du har frågor, funderingar eller synpunkter angående ditt
köp.
Om du kontaktar vår kundsupport behandlar vi dina personuppgifter för att
besvara dina frågor och vara dig behjälplig (se separat avsnitt om
korrespondens via e-mail, sociala medier e.dyl. och vad som där gäller).
Vidare kommer vi att behandla din e-postadress för att kunna skicka
information och erbjudanden till dig. Detta gör vi för att informera dig om vår
verksamhet samt informera om övriga erbjudanden vi har som kan vara av
intresse för dig.

2.3. Rättslig grund
Den behandling av dina personuppgifter som sker inför, under och efter ditt
köp är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter och
förpliktelser som åligger oss enligt det köpeavtal vi har ingått med dig. Den
rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är således
avtal.
Den behandling som sker när du kontaktar vår webbshop sker med stöd av
en intresseavvägning där vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att
behandla dina personuppgifter för att kunna vara dig behjälplig. Vi bedömer
att dina grundläggande fri- och rättigheter i sammanhanget inte väger tyngre
eftersom du har visat intresse av att kommunicera med oss genom att
kontakta oss.

Den behandling som sker av din e-postadress efter ditt köp baseras på en
intresseavvägning där vi bedömer att du som tidigare kund hos oss även
har ett intresse av att motta andra erbjudanden och information om vår
övriga verksamhet. Vi finner inte att dina intressen av skydd för
personuppgifter väger tyngre, och vi finner inte heller att behandlingen
innebär att vi kränker dina grundläggande fri- och rättigheter. Du kan när
som helst, kostnadsfritt, avsäga dig framtida utskick genom att skicka ett epostmeddelande till webshop@rfsb.se eller, för automatiserade utskick,
genom att följa den länk som finns i varje automatiserat utskick.

2.4. Hur länge behandlar vi dina
personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter i upp till utgången av tredje kalenderåret
efter ditt senaste köp hos oss. Detta då du enligt konsumentköpsrättsliga
regler kan ha rätt att reklamera den av dig köpta varan inom tre år. För att vi
ska kunna hantera din eventuella begäran – eller någon annan generell
förfrågan – behöver vi fortsätta behandla dina personuppgifter.
Sådana personuppgifter som är kopplade till vår räkenskapsinformation
behandlas i upp till sju år efter räkenskapsårets utgång i enlighet med de
bokföringsrättsliga förpliktelser som vi måste följa.
Din e-postadress som behandlas i syfte att skicka erbjudanden och nyheter
till dig behandlas under ovan nämnda period, med möjlig förlängning i upp
till ett år efter din senaste kontakt med oss. Därefter bedömer vi att vi inte
längre har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för
detta ändamål. Du kan när som helst, kostnadsfritt, avsäga dig framtida
utskick genom att följa den länk som finns i varje automatiserat utskick
(gäller då enbart automatiserade utskick), eller skicka ett e-postmeddelande
till webshop@rfsb.se.

2.5. Vilka vi delar dina personuppgifter med
Vi delar dina personuppgifter med den systemleverantör som tillhandahåller
vår webbshop och den leverantör som hjälper oss med webbshopens
betalningssystemvara. Vidare kommer dina personuppgifter att delas med
det försändelseföretag vi arbetar med för att kunna leverera den köpta varan
hem till dig. Vidare delar vi din e-postadress med den aktör vi använder oss
av för våra utskick av information och erbjudanden.

Beroende på vilka tjänsteleverantörer vi använder oss av så kan dina
personuppgifter komma att överföras till land utanför EU/EES.
Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan tredje part, med mindre
än att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer inte sälja dina
personuppgifter vidare till tredje part för direktmarknadsföring.

3. Konferenser, event, läger med
mera
3.1. Vilka personuppgifter behandlar vi?
I samband med att du skickar iväg en bokningsförfrågan för ett event, en
konferens, ett läger, etcetera (nedan används ”evenemang” som ett
gemensamt ord för samtliga arrangemang) behandlar vi dina
personuppgifter så som namn, telefonnummer, e-postadress samt eventuellt
vilket företag/vilken organisation du arbetar för/kommer ifrån. Uppgifterna
tillhandahålls av dig i samband med bokningsförfrågan.
Du kan även ha möjlighet att lämna övriga upplysningar i fritextfält som vi
behöver känna till om dig eller ditt barn. Beroende på vilka uppgifter du
lämnar kan det innebära att vi även behandlar så kallat känsliga uppgifter
om ditt barn eller dig (så som uppgifter om hälsa allergier). De uppgifter som
lämnas i fritextfältet behandlas uteslutande med stöd av ditt samtycke.
Om inget annat överenskommits så godkänner evenemangsdeltagaren att
bokningen samtidigt innebär en anmälan till Riksförbundet för särskild
begåvnings nyhetsbrev (se separat kapitel).
Den som anmäler en annan person har ansvar för att denna person lämnat
samtycke till att personuppgifter behandlas enligt denna integritetspolicy.

3.2. Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att anordna det evenemang du
önskar delta i, arrangerat eller samarrangerat av oss i Riksförbundet för
särskild begåvning. Det innebär att vi måste behandla dina personuppgifter
för att ta betalt av dig, för att anordna själva evenemanget, för att kunna
kommunicera med dig i frågor som rör ditt evenemang samt kontakta dig för
eventuell feedback om evenemanget.
Vidare behandlar vi de övriga upplysningar du har angett i syfte att kunna
tillgodose eventuella behov, besvara frågor, ta fram och presentera
aggregerade sammanställningar och analyser (då enskild individ inte längre
går att identifiera så ska detta inte längre anses utgöra personuppgifter).

Vi kan även komma att använda uppgifterna som del av underlag för
certifiering, diplomering etc, för skolor eller individer.
Efter att evenemanget har genomförts behandlas din e-postadress i syfte att
i framtiden informera dig om vår verksamhet samt låta dig ta del av våra
olika erbjudanden. Du kan när som helst, kostnadsfritt, avsäga dig framtida
utskick genom att antingen följa den länk som finns i varje automatiserat epostutskick (gäller då enbart automatiserade utskick), eller skicka ett epostmeddelande till info@rfsb.se.

3.3. Rättslig grund
Den behandling av dina personuppgifter som sker inför, under och efter
anordnandet av ditt evenemang är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla
de förpliktelser och skyldigheter som åligger oss enligt det (boknings)avtal vi
ingått med dig i samband med din bokning.
I de fall du har lämnat uppgifter i fritextfältet och känsliga uppgifter
förekommer däri, behandlar vi endast dessa uppgifter med stöd av ditt
samtycke. Du kan när som helst, kostnadsfritt återkalla ditt samtycke, och vi
kommer då upphöra med all framtida behandling. Om du återkallar ditt
samtycke innan eventet är genomfört innebär det dock att vi inte kan beakta
eventuella allergier etc. Om du vill återkalla ditt samtycke gör du det enklast
genom att skicka ett e-postmeddelande till info@rfsb.se.
Vad gäller vår behandling av din e-postadress som sker efter evenemanget,
så stöds personuppgiftsbehandlingen på en intresseavvägning där vi
bedömer att du, som tidigare deltagare i ett av våra evenemang, har ett
intresse av att motta framtida kommunikation. Vi har ett berättigat intresse
av att informera våra tidigare evenemangsdeltagare om vår verksamhet och
vad vi kan erbjuda. Vi har efter noggrant övervägande funnit att ditt intresse
av skydd i sammanhanget inte väger tyngre, och vi finner inte heller att
behandlingen innebär att vi kränker dina grundläggande fri- och rättigheter
och bedömer därför att vi kan skicka ut information och erbjudanden till din
e-postadress. Du kan när som helst, kostnadsfritt, avsäga dig framtida
utskick genom att följa den länk som finns i varje automatiserat utskick
(gäller då enbart automatiserade utskick), eller skicka ett e-postmeddelande
till info@rfsb.se.

3.4. Hur länge behandlar vi dina
personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter i upp till utgången av tredje kalenderåret
efter att ditt evenemang genomförts. Enligt konsumenträttsliga förpliktelser
kan konsumenter ha rätt att reklamera en tjänst inom tre år – vi kan välja att
tillämpa denna gräns även gentemot näringsidkare i fall då vi finner detta
rimligt. För att kunna hjälpa dig om du skulle ha klagomål och/eller frågor
avseende den tjänst vi genomfört behöver vi därför fortsätta behandla dina
personuppgifter i ovan nämnda period.
Sådana personuppgifter som är kopplade till vår räkenskapsinformation
behandlas i upp till sju år efter räkenskapsårets utgång i enlighet med de
bokföringsrättsliga förpliktelser som vi måste följa.
Din e-postadress som behandlas i syfte att skicka erbjudanden och nyheter
till dig behandlas under ovan nämnda period, med möjlig förlängning i upp
till ett år efter din senaste kontakt med oss. Därefter bedömer vi att vi inte
längre har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för
detta ändamål. Du kan när som helst, kostnadsfritt, avsäga dig framtida
utskick genom att följa den länk som finns i varje automatiserat utskick
(gäller då enbart automatiserade utskick), eller skicka ett e-postmeddelande
till info@rfsb.se.

3.5. Vilka vi delar dina personuppgifter med
Vi delar dina personuppgifter med de systemleverantörer vi använder för att
kunna genomföra bokningen samt för att skicka information och
erbjudanden. Vi delar även dina personuppgifter med evenemangets
samarrangörer och de tjänsteleverantörer som vi använder oss av vid det
aktuella evenemanget, exempelvis för catering.
Beroende på vilka tjänsteleverantörer vi använder oss av så kan dina
personuppgifter komma att överföras till land utanför EU/EES.
Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan tredje part, med mindre
än att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer inte sälja dina
personuppgifter vidare till tredje part för direktmarknadsföring.

4. Nyhetsbrev
4.1. Vilka personuppgifter behandlar vi?
I samband med att du anmäler dig till vårt nyhetsbrev tillhandahåller du
personuppgifter i form av namn och e-postadress till oss. Personuppgifterna
behandlar vi i enlighet med nedan angivna ändamål, och endast om vi har
ditt uttryckliga samtycke att göra så.

4.2. Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter uteslutande i syfte att kunna skicka ut det
nyhetsbrev du har efterfrågat.

4.3. Rättslig grund
Den personuppgiftsbehandling som sker för att kunna skicka ut
nyhetsbrevet sker med stöd av ditt samtycke. Du kan när som helst,
kostnadsfritt, återkalla ditt samtycke om du inte längre samtycker till
personuppgiftsbehandlingen. Det gör du enklast genom att skicka ett epostmeddelande till nyhetsbrev@rfsb.se. Du kan även avsäga dig framtida
automatiserade utskick genom att följa den länk som återfinns i samtliga
automatiserade nyhetsbrevsutskick.

4.4. Hur länge behandlar vi dina
personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke att göra så.
Det innebär att du kommer att motta vårt nyhetsbrev tills du aktivt väljer att
inte längre motta det. Du kan när som helst, kostnadsfritt, återkalla ditt
samtycke och därmed välja att inte längre motta nyhetsbrevet. Det gör du
enklast genom att skicka ett e-postmeddelande till nyhetsbrev@rfsb.se. Du
kan även avsäga dig framtida automatiserade utskick genom att följa den
länk som finns i samtliga automatiserade nyhetsbrevsutskick.

4.5. Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Vi delar dina personuppgifter med den systemleverantör vi använder oss av
för att skicka ut vårt nyhetsbrev.
Beroende på vilka tjänsteleverantörer vi använder oss av så kan dina
personuppgifter komma att överföras till land utanför EU/EES.
Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan tredje part, med mindre
än att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer inte sälja dina
personuppgifter vidare till tredje part för direktmarknadsföring.

5. Verksamhetsmaterial – bilder och
filmer på dig
5.1. Vilka personuppgifter behandlar vi?
I vissa fall önskar Riksförbundet för särskild begåvning fotografera och/eller
filma dig. Bild och film på personer kan anses vara en typ av
personuppgiftshantering. I samband med detta ombeds du, som avbildad
person, eller din/dina vårdnadshavare, att samtycka till
personuppgiftsbehandlingen. Om du samtycker skriftligt till behandling
behandlar vi även de uppgifter som framgår av samtycket (till exempel
adress, telefonnummer och e-postadress).
Fotografering och filmning med streaming och efterpublicering kan
förekomma under evenemang. Vi strävar efter att alltid utlysa sådana
tillfällen tydligt i förväg, så att du innan bildupptagningen kan kontakta
fotograf och projektledare om du har önskemål om placering där du inte
syns tydligt i bild eller har ett starkt behov av att bli bortredigerad eller
anonymiserad. Övriga ska anses ha lämnat samtycke i enighet med första
stycket, även om det inte är skriftligt.
Vid filmade frågestunder, exempelvis i samband med föreläsningar, kan du
be om att få frågor, som ställts öppet, anonymiserade (vill du vara anonym
även mot streamingpubliken så måste din fråga ställas via en funktionär).

5.2. Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi använder materialet (bilder, filmer och pressbilder) för att informera
allmänheten, myndigheter, potentiella samarbetspartners m.fl. om
Riksförbundet för särskild begåvnings verksamhet och frågor vi driver. Det
innebär att vi publicerar bilder och/eller filmer till exempel på vår webbplats,
i våra sociala medier och i vårt nyhetsbrev. Detta gör vi bland annat för att
få fler att uppmärksamma vår verksamhet och de frågor vi driver.
I vårt arbete använder vi oss ibland av sponsorer/samarbetspartners. De
bilder/filmer vi behandlar (som innehåller dina personuppgifter) delas med
våra sponsorer/samarbetspartners så att vi tillsammans kan nå vårt mål.

5.3. Rättslig grund
Personuppgiftsbehandlingen sker uteslutande med stöd av ditt samtycke.
Du kan när som helst, kostnadsfritt, återkalla ditt samtycke genom att
kontakta info@rfsb.se. Observera dock att ett återkallande inte påverkar
lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallades.

5.4. Hur länge behandlar vi dina
personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter under den tid vi har ett giltigt samtycke
från dig. Du kan när som helst, kostnadsfritt, återkalla ditt samtycke genom
att kontakta info@rfsb.se. Observera dock att ett återkallande inte påverkar
lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallades.
Notera att det finns plattformar, exempelvis Facebook och Youtube, som i
dagsläget saknar användarstyrd funktion för att redigera bilder och filmer i
efterhand för vissa sorters publiceringar. Även om radering är möjlig så kan
det få konsekvensen att upparbetad spridning av resterande del av
materialet och/eller underliggande användargenererat innehåll
(kommentarer etc.) går förlorat. Om så riskerar att bli fallet så ska
Riksförbundet för särskild begåvning anses ha uppfyllt sina skyldigheter, vid
återkallat samtycke, genom att rikta en anmodan till plattformens support
e.dyl. att manuellt byta ut materialet till en redigerad version.
I det fall en evenemangsdeltagare inte hörsammat uppmaningen att innan
bildupptagningen kontakta fotograf och projektledare med önskemål om att
inte synas i bild, så kan det bli mycket kostsamt och/eller tidsödande att i
efterhand redigera bort denna person från exempelvis rörliga publikbilder.
Vid en sådan begäran måste då personens intresse av bortredigering vägas
mot praxis och konsekvenser för Riksförbundet för särskild begåvning.

5.5. Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Vi delar dina personuppgifter (det vill säga bilderna och/eller filmerna) med
våra medarbetare, samarbetspartners/sponsorer samt de
systemleverantörer vi använder för att lagra och bearbeta bilder och filmer.
De kan sedan komma att publicera materialet i sina kanaler (till exempel
webbplats och sociala medier) i såväl redaktionellt som kommersiellt syfte.

Dina personuppgifter kommer även att delas med den systemleverantör vi
använder oss av för att bevara bilderna/filmerna på ett säkert sätt. Om vi
publicerar materialet i våra sociala medie-kanaler delas personuppgifterna
även med dessa plattformar.
Beroende på vilka tjänsteleverantörer vi använder oss av så kan dina
personuppgifter komma att överföras till land utanför EU/EES.

6. Övrig kommunikation (e-post,
sociala medier etcetera)
6.1. Vilka personuppgifter behandlar vi?
När du kontaktar någon av våra medarbetare via e-post tillhandahåller du
din e-postadress, ditt namn och eventuellt övriga personuppgifter som ditt
mejl innehåller.
Om du lämnar kommentarer, gillar inlägg med mera på Riksförbundet för
särskild begåvnings Instagram och/eller Facebook e.dyl. tillhandahåller du
personuppgifter i form av namn samt eventuellt andra personuppgifter
beroende på vad ditt inlägg innehåller.
Sådan lagring som anges i styckena ovan kan, i och med hur plattformar för
e-mail och sociala medier fungerar, även ske i de fall Riksförbundet för
särskild begåvning är den som initierar kontakten via någon av ovan
nämnda kanaler.
Det som anges i detta kapitel gäller även i de fall som även annat kapitel är
tillämpbart.

6.2. Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna besvara ditt epostmeddelande och/eller kommentarer på sociala medier samt relaterad
korrespondens nu eller i framtiden.

6.3. Rättslig grund
Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning där vi
har ett berättigat intresse av att besvara och bemöta dina frågor,
kommentarer med mera. Då det är du som har kontaktat oss finner vi att det
inte är fråga om någon behandling du inte kan förutse och vi finner inte att
ditt intresse av skydd för personuppgifter eller skydd för grundläggande frioch rättigheter väger tyngre än vårt berättigade intresse av att besvara dig.

6.4. Hur länge behandlar vi dina
personuppgifter?
Då vi är ett litet och ideellt förbund med begränsade resurser så hanteras
mail (även till icke personbunden adress) normalt genom att kopia skickas
till berörda styrelsemedlemmar och medarbetares privata mailadresser.
Motsvarande gäller korrespondens på sociala medier.
Vi har därmed inte möjlighet att centralt styra lagringen av sådan
kommunikation, även om vi normalt gör vad vi kan för att tillgodose dina
önskemål om sådan data.
Ovan nämnd kommunikation brukar också överföras okrypterad, så vi råder
dig även av denna anledning att inte skicka känslig information eller
personuppgifter på dessa vis.

6.5. Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Vi använder oss av olika systemleverantörer, så som för vårt e-postsystem.
Av naturliga skäl delas därför dina personuppgifter med dessa leverantörer.
Beroende på vilka tjänsteleverantörer vi använder oss av så kan dina
personuppgifter komma att överföras till land utanför EU/EES.
Utöver medarbetare och andra samarbetspartners och tjänsteleverantörer
så delar vi inte dina personuppgifter med någon annan tredje part, med
mindre än att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer inte sälja dina
personuppgifter vidare till tredje part för direktmarknadsföring.
I de fall du kommunicerar med oss via våra sociala medie-kanaler innebär
det att även den sociala medie-kanalen har tillgång till dina personuppgifter i
enlighet med de villkor du godkänt i samband med att du skapade ett konto
hos dem.
Senast uppdaterad 26 sept 2018.

