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Integritetspolicy FINSAM Landskrona Svalöv
__________________________________________________________________________________

Inledning och syfte
Syftet med detta dokument är att säkerställa att Samordningsförbundet FINSAM Landskrona
Svalöv hanterar personuppgifter och register i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)
som trädde i kraft i maj 2018.
Enligt artikel 37 i Dataskyddsförordningen kan FINSAM Landskrona Svalöv likställas med en
myndighet och därför ska ett dataskyddsombud utses. Landskrona Stad har utsett Security
Solution Scandinavia AB med kontaktperson Marcus Broman som FINSAM Landskrona
Svalövs dataskyddsombud. Hans email-adress är dataskyddsombud@landskrona.se.

Organisation och ansvar
FINSAM Landskrona Svalöv är personuppgiftsansvarig och förbundschefen har det
övergripande ansvaret för att detta dokument implementeras och efterlevs av förbundet.
Samtliga representanter för FINSAM Landskrona Svalöv har ansvar för hur de agerar i
enlighet med detta dokument och det som dokumentet syftar till att säkerställa.

Tillämpning och revidering
Detta dokument är tillämpligt för FINSAM Landskrona Svalövs styrelserepresentanter samt övrig
personal med uppdrag inom eller genom finansiering från förbundet samt uppdragstagare som
omfattas eller berörs av förbundets verksamhet.
Dokumentet ska uppdateras och fastställas av FINSAM Landskrona Svalövs styrelse en gång/år.
Personuppgiftsansvarig ansvarar för att hålla i processen kring årlig uppdatering till följd av nya eller
ändrade regler.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person
som är i livet. Det kan t.ex. vara personnummer, personnamn, adress eller personliga email-adresser.
Alla typer av åtgärder som vi gör med personuppgifter är behandling av personuppgifter. Det kan
t.ex. vara att uppgifterna samlas in, registreras i datasystem, organiseras i register, struktureras eller
sammanställs, lagras på våra dataservrar, användas eller lämnas ut till annan. GDPR omfattar alla
former av behandling av personuppgifter.
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I de flesta fall behandlar vi personuppgifter som du själv har valt att tillhanda oss med. I vissa fall
hämtar vi information från annan än direkt från dig, från de företag eller organisation som du
representerar om företaget ska ingå eller har ingått ett avtal med oss, om du sitter i styrelse,
beredningsgrupp, är medlemsrepresentant för huvudmännen eller är revisor åt FINSAM Landskrona
Svalöv. Vi säljer eller delar inte dina personuppgifter med tredje part.

Du har anmält intresse för att delta i en konferens, ta del av nyhetsbrev, event och/eller seminarium.
Vilka personuppgifter samlas in?
Namn, email-adresser, telefonnummer och eventuellt adress. Om du har valt att tillhandahålla oss
med information kring allergier samlas dessa också in.
Varför samlas dessa uppgifter in?
Dessa uppgifter behöver FINSAM Landskrona Svalöv för att kunna uppfylla det avsedda ändamålet.
Den rättsliga grunden för behandling är samtycke.
Hur länge lagras uppgifterna?
Vi behandlar dina personuppgifter enbart för det specifika ändamålet och lagrar dem så länge de
uppfyller det specifika ändamålet med behandlingen, därefter raderas uppgifterna. Vill du veta mer
om möjligheten att få dina personuppgifter borttagna, kontakta personuppgiftsansvarig.
Du ingår i FINSAM Landskrona Svalöv styrelse eller har anknytning genom din tjänst som revisor.
Vilka personuppgifter samlas in?
Namn, email-adresser, adresser, telefonnummer, funktion och eventuella allergier.
Varför samlas dessa uppgifter in?
Dessa uppgifter samlas in för att uppfylla det avsedda ändamålet att hantera dina kontaktuppgifter
utifrån ditt uppdrag.
Den rättsliga grunden är myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse.
Hur länge lagras uppgifterna?
Vi behandlar dina personuppgifter enbart för det specifika ändamålet och lagrar dem så länge de
uppfyller det specifika ändamålet med behandlingen, därefter raderas uppgifterna. Vill du veta mer
om möjligheten att få dina personuppgifter borttagna, kontakta personuppgiftsansvarig.
Du eller ditt företag har ingått ett avtal med FINSAM Landskrona Svalöv.
Vilka personuppgifter samlas in?
Namn, email-adresser, adresser och telefonnummer.
Varför samlas dessa uppgifter in?
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Dessa uppgifter samlas in för att uppfylla det avsedda ändamålet att hantera dina kontaktuppgifter
utifrån ditt uppdrag.
Den rättsliga grunden är avtal.
Hur länge lagras uppgifterna?
Vi behandlar dina personuppgifter enbart för det specifika ändamålet och lagrar dem så länge de
uppfyller det specifika ändamålet med behandlingen, därefter raderas uppgifterna. Vill du veta mer
om möjligheten att få dina personuppgifter borttagna, kontakta personuppgiftsansvarig.

Vilka får del av dina personuppgifter
Dina personuppgifter kan komma att delas med samarbetspartners till FINSAM Landskrona Svalöv
eller med företag som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftebiträden så som
t.ex. IT- och systemleverantörer. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla
personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som FINSAM Landskrona Svalöv har
lämnat för behandling och får aldrig ta del av mer uppgifter än vad som krävs för utförande av den
tjänst som avtalats.

Var behandlas dina personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES. Om och i den mån vi delar dina personuppgifter med
t.ex. ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller
lagrar information, utanför EU/EES vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder
för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

Dina rättigheter
Du har rättigheter genom GDPR och om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta
personuppgiftsansvarig eller dataskyddsombudet vars kontaktuppgifter du hittar på vår hemsida. Vill
du veta mer om dina rättigheter kan du läsa mer på Datainspektionens hemsida.
Rätten att invända mot behandling eller begränsning av behandling
Du har under vissa förutsättningar rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter eller att
begära att handlingen begränsas. Du kan avregistrera dig från fortsatta utskick som rör inbjudningar
till event, nyhetsbrev etc. genom att anmäla detta till oss genom mail till personuppgiftsansvarig.
Rätten att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar
Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett registerutdrag över
vilka uppgifter som behandlas. Du kan begära registerutdrag av dina personuppgifter.
Rätten att begära rättelse
Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade.
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Rätten till radering av uppgifter
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. Personuppgifterna ska raderas i följande fall:
− Om uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de insamlats för.
− Om uppgifterna insamlats med samtycke men samtycket återkallas.
− Om uppgifterna har behandlats olagligt.
− Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
Det finns undantag från rätten till radering om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga
rättigheter såsom yttrande- och informationsfrihet och bestämmelser enligt arkivlagen.
Rätt att återkalla samtycke
Om någon behandling grundar sig på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt
samtycke. Återkallelsen får dock ingen effekt på den behandling som skett innan återkallelsen ägde
rum.
Rätt att lämna klagomål
Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att
lämna klagomål till Datainspektionen.

Skydd av personuppgifter
Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda
dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablera riktlinjer för
informationssäkerhet för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling
(såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som behöver behandla
dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Ändringar
FINSAM Landskrona Svalöv förbehåller sig rätten att göra ändringar i integritetspolicyn. Den senaste
versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida.

