
 

INTEGRITETSPOLICY 

1 Inledning 
Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina 
personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna 
integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.  

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av 
integritetspolicyn på www.handelsradet.se/integritetspolicy. 

Notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter som du lämnar till någon av 
våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra 
samarbetspartners i samband med ett erbjudande). Vi tar inget ansvar för den 
personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners. 

2 Vem ansvarar för dina personuppgifter? 
Handelsrådet (org. nr 802407-6468) är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter som 
du lämnar till oss. Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid 
välkommen att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter i punkt 9.   

3 Personuppgifter som vi samlar in från dig 
Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du besöker våra 
webbsidor, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar på våra event eller seminarium, ansöker 
om våra stipendier eller vid andra kontakter med oss. 

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är: 

• Namn 
• Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer 
• Personnummer 
• Bankkontouppgifter 
• Användardata (t.ex. vilka webbsidor du besöker/har besökt och var på webbsidorna 

du klickar/har klickat) 
• IP-adress 
• Korrespondens med oss (t.ex. personuppgifter som du lämnar i samband med 

kontakter med oss) 

4 Varför vi behandlar dina personuppgifter 
Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål. Vilka personuppgifter som vi använder 
beror på ändamålet. Nedan har vi sammanställt de olika ändamålen som vi behandlar dina 
personuppgifter för och vilken laglig grund som vi stödjer vår behandling på. 
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 När vi använder dina personuppgifter gör vi 
det för att kunna: 

Vår lagliga grund för detta 
ändamål är: 

A.  Marknadsföra oss, t.ex. genom 
direktmarknadsföring via e-post, post eller sms 
eller genom utskick av våra nyhetsbrev 

Vi behandlar dina uppgifter 
baserat på vårt berättigade 
intresse av att vi ska kunna 
skicka direktmarknadsföring om 
vår organisation, t.ex. om våra 
kurser, seminarier, event, 
forskningsanslag, stipendier etc. 
Om du prenumererar på vårt 
nyhetsbrev som privatperson 
behandlar vi dina uppgifter 
baserat på ditt föregående 
samtycke. Du har rätt att 
närsomhelst återkalla ditt 
lämnade samtycke. 

Vill du inte längre ha 
direktmarknadsföring från oss 
kan du alltid avregistrera dig 
från våra utskick i respektive 
kanal. 

B.  Hantera supportärenden eller liknande 
förfrågningar vid kontakter med oss 

Vårt berättigade intresse av att 
vi ska kunna hjälpa dig vid 
frågor om eller klagomål 
relaterade till våra tjänster eller 
verksamhet.  

C.  Genomföra och hantera ditt deltagande i kurser, 
seminarier, event eller liknande  

Vårt berättigade intresse av att 
vi ska ha möjlighet att 
administrera eller följa upp våra 
kurser, seminarier, event eller 
liknande och ge information om 
som du behöver veta inför och 
efter en kurs, ett seminarium, ett 
event eller liknande. 

D.  Genomföra och hantera ansökningar till våra 
forskningsanslag, stipendier 

Vårt berättigade intresse av att 
vi ska ha möjlighet att 
administrera bidrag och ge 
information om vinnare. 

E.  Göra uppdateringar och förbättringar av teknisk 
funktionalitet, tjänster och produkter 

Vårt berättigade intresse av att 
kunna göra uppdateringar av 
den teknik som gör det möjligt 
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för dig att kunna besöka våra 
webbsidor eller för att kunna 
förstå hur du som besökare 
upplever vår organisation och 
därigenom kunna förbättra vår 
verksamhet. 

F.  Förhindra missbruk av våra tjänster Vårt berättigade intresse av att 
tillhandahålla säkra tjänster som 
kan förhindra försök till 
obehörig åtkomst eller olovlig 
användning av våra tjänster. 

5 Hur vi delar dina personuppgifter 
Vi kan dela dina uppgifter med våra ägareorganisationer, dvs. Akademikerförbunden, 
Arbetsgivarföreningen KFO, Handelsanställdas förbund, Svensk Handel och Unionen.  

Vi kan också dela dina uppgifter med utställare på våra event, föreläsare eller med företag 
som hjälper oss att administrera eller utvärdera eventen. 

Om vi delar dina personuppgifter kommer uppgifterna inte att användas för ändamål som är 
oförenliga med de ändamål som de samlades in för. 

6 Lagring 
Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla 
de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som 
krävs enligt tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen. 

I övriga fall kommer vi regelbundet se över vår personuppgiftshantering. Vi kan bl.a. radera 
dina uppgifter om du inte har varit i kontakt med oss på länge. 

7 Dina rättigheter 
Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till 
dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare 
uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt 
att begära att dina personuppgifter rättas.  

Vi kommer alltid att radera dina uppgifter i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag 
och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du 
har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra 
berättigade intressen) eller begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till 
en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).  
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Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du 
motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat 
samtycke, t.ex. det samtycke som du som privatperson lämnar när du börjar prenumerera på 
vårt nyhetsbrev. 

8 Klagomål och tillsynsmyndighet 
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att 
framställa klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för 
personuppgiftsbehandling. 

9 Kontakta oss 
Om du fortfarande har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att 
kontakta oss via e-post info@handelsradet.se. 
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