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Integritetspolicy  

 

 

Inledning 

På Samordningsförbundet VärNa vill vi hantera integritetsfrågor rättssäkert genom att ge 
information om hur vi hanterar personuppgifter och hur vi följer lagens krav på 
hanteringen av information samt vilka rättigheter du har. Informationen i denna policy 
riktar sig till dig som har eller har haft kontakt med oss genom att du besöker vår 
hemsida www.finsamvarna.se, arbetar hos eller representerar någon av våra kunder, 
leverantörer eller andra affärspartners.  
 
Dataskyddsförordningen, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018 reglerar hur och 
när behandling av personuppgifter får ske. Samordningsförbundet VärNa är ett förbund 
bestående av Försäkringskassan, Arbetsförmedling, kommuner Region och därmed 
gäller offentlighetsprincipen för vår verksamhet. Det innebär att allmänheten har rätt till 
insyn i förbundets verksamhet, exempelvis genom att ta del av allmänna handlingar. 
Inkomna meddelanden så som mejl eller brev som skickas in till vår verksamhet ses 
som allmänna handlingar. Rätten att få del av allmänna handlingar gäller dock inte om 
uppgifterna är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. 
 
Samordningsförbundet VärNa, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 
personuppgifter enligt vad som framgår i denna policy. Om du vill ha kontakt med oss så 
kan du kontakta vårt dataskyddsombud vars kontaktuppgifter du hittar på vår hemsida 
www.finsamvarna.se 
 
 

D nr 2021–048 

Beslutad av styrelsen 2021-09-24 

 

http://www.finsamvarna.se/
http://www.finsamvarna.se/
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Att behandla personuppgifter 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en 
fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara personnummer, personnamn, 
adress eller personliga email-adresser. Alla typer av åtgärder som vi gör med dina 
personuppgifter är behandling av personuppgifter. Det kan till exempel vara att 
uppgifterna samlas in, registreras i datasystem, organiseras i register, struktureras eller 
sammanställs, lagras på våra dataservrar eller i pärmar och mappar. GDPR omfattar 
alla former av behandling av personuppgifter. 

 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och varför? 

I de flesta fall behandlar vi personuppgifter som du själv valt att tillhandahålla oss med. I 
vissa fall kan vi inhämta personuppgifter från annan än direkt från dig, till exempel från 
den organisation eller det företag som du representerar om organisationen ska ingå eller 
har ingått ett avtal med oss, om du är medlemsrepresentant i styrelsen, 
beredningsgrupp, styrgrupp åt Samordningsförbundet VärNa.  

Vi säljer eller delar inte dina personuppgifter till eller med tredje part, såvida inte sådan 
delning eller överföring framgår av integritetspolicyn. Nedan hittar du mer detaljerad 
information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och varför, allt beroende på 
vilken relation du har till oss. 

 

1. Du har anmält intresse för att delta i konferens, inbjudningar till 

seminarium, möten, workshops, utbildningstillfällen 
 

Vilka personuppgifter samlas in? 
Namn, e-post, telefonnummer och eventuell adress. Om du själv valt att tillhandahålla 
oss med sådan information så samlas även information in om till exempel dina allergier 
eller mat som du vill äta. 
 
Varför samlas dessa uppgifter in? 
Syftet med insamlandet och behandlingen av personuppgifter har till ändamål att kunna 
skicka ut inbjudningar, hålla kontakt med berörda medborgare eller andra intressenter. 
Den rättsliga grunden för behandlingen är som regel allmänt intresse, i undantagsfall 
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 så raderas 
uppgifterna. Om du vill veta mer om möjligheten till att få dina personuppgifter borttagna, 
kontakta dataskyddsombudet. 
Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till konferenser och 
workshops sparas bara så länge det krävs för administration och utvärdering av den 
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aktuella händelsen och raderas därefter eller vid sådant tidigare tillfälle då du återkallar 
ditt samtycke.  
 
Överföring till tredje land? 
När du kommunicerar med oss via mejl eller andra anmälningskanaler kan uppgifterna 
komma att överföras till tredje land.  
 

2. Du ingår i Samordningsförbundets VärNas styrelse eller 

beredningsgrupp, styrgrupp 
 

Vilka personuppgifter samlas in? 
Namn, e-post, telefonnummer och adress, kontouppgifter. I vissa fall och beroende på 
dina förutsättningar så samlas och lagras även känsliga personuppgifter. Det kan 
exempelvis handla om sjukdomstillstånd eller allergier. 
 
Varför samlas dessa uppgifter in? 
Syftet med att samla in personuppgifterna är för att vi behöver ha dessa uppgifter om 
dig för att kunna uppfylla det avsedda ändamålet att hantera dina kontaktuppgifter 
utifrån ditt uppdrag. Den rättsliga grunden är en 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 så raderas 
uppgifterna. Om du vill veta mer om möjligheten till att få dina personuppgifter borttagna, 
kontakta dataskyddsombudet.  
 
Överföring till tredje land? 
Dina personuppgifter överförs inte till tredje land. 
 
 

3. Du är arbetssökande och ingår i projektverksamheten hos 

Samordningsförbundet 
 

Vilka personuppgifter samlas in? 
Namn, personnummer, vem som har remitterat dig till en insats och orsak till avslut i en 
insats tex om du har gått ut i en anställning. I vissa fall och beroende på dina 
förutsättningar så samlas och lagras även känsliga personuppgifter.  
 
Varför samlas dessa uppgifter in? 
Syftet med att samla in personuppgifterna är för att vi behöver ha dessa uppgifter om 
dig för att kunna följa upp resultaten med insatserna. Resultaten följs alltid upp på 



   

 

 

4 

aggregerad nivå och aldrig utifrån dig som enskild individ. Den rättsliga grunden är en 
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 så raderas 
uppgifterna och vi begränsar antalet personer som har behörighet att se uppgifterna. 
Om du vill veta mer om möjligheten till att få dina personuppgifter borttagna, kontakta 
dataskyddsombudet.  
 
Överföring till tredje land? 
Dina personuppgifter överförs inte till tredje land. 
 

 

4. När du kommunicerar med oss genom hemsidan och andra 

digitala kanaler 
 

Vilka personuppgifter samlas in? 
Namn, kontaktuppgifter och/eller annan information som du väljer att lämna till oss när vi 
kommunicerar med varandra.  
 
Varför gör vi detta? 
Rättslig grund för detta är vårt allmänna intresse. 
 
Hur länge lagras uppgifterna? 
Vid kommunikation med dig sparas uppgifterna under den tid ditt 
ärende/kommunikationen pågår. 
 
Överföring till tredje land? 
Om du kommunicerar med oss via LinkedIn eller deltar i olika inlägg genom denna kanal 
kan uppgifterna komma att överföras till tredje land.  
 
 

5. Du är medarbetare på Samordningsförbundet VärNa 
 

Vilka personuppgifter samlas in? 

Namn, personnummer, kontaktuppgifter, anställnings- och lönebeslut, CV, 

kompetensutvecklingshandlingar, rehabiliteringshandlingar. I vissa fall och beroende på 
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dina förutsättningar så samlas och lagras även känsliga personuppgifter. Det kan 

exempelvis handla om sjukdomstillstånd eller allergier. 

Varför samlas dessa uppgifter in? 

Ändamålet är att förenkla och effektivisera administration kring din anställning. Syftet 

med att samla in personuppgifterna är för att vi behöver ha dessa uppgifter om dig för 

att vi som arbetsgivare ska kunna uppfylla det avsedda ändamålet att hantera dina 

kontaktuppgifter utifrån ditt uppdrag. Uppgifterna samlas även in för att kunna uppfylla 

våra skyldigheter enligt anställningsavtalet, kollektivavtal och arbetsrättslig lagstiftning. 

Hur länge lagras uppgifterna? 

Personuppgifterna gallras när de är inaktuella (kontaktuppgifter, CV etcetera), 

lönehandlingar bevaras i systemet Visma Online. 

Vi behandlar dina personuppgifter enbart för det specifika ändamålet och lagrar dem så 

länge de uppfyller det specifika ändamålet med behandlingen. Därefter så raderas 

uppgifterna? 

Överföring till tredje land? 
Dina personuppgifter överförs inte till tredje land. 
 

 

När vi har en skyldighet enligt lag 

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan kan vi i vissa fall behandla dina 
personuppgifter på grund av skyldighet enligt lag, till exempel på grund av 
bokföringsskyldighet, skyldigheter som följer av arkivlagstiftning eller 
tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar och annan tvingande 
lagstiftning, eller vid begäran från myndighet. I dessa fall är så kallad rättslig förpliktelse 
den lagliga grunden som stöder vår behandling av dina personuppgifter. 
Personuppgifter som behandlas enligt ovan lagras så länge det krävs för att följa 
tillämplig lagstiftning. 
 
 

Vem tar del av dina personuppgifter? 

Dina personuppgifter kan komma att delas med samarbetspartners till 
Samordningsförbundet VärNa eller med företag som behandlar personuppgifter för vår 
räkning, s.k. personuppgiftsbiträden, det kan handla om IT- och systemleverantörer som 
tillhandahåller drift, utveckling och support av våra system. De personuppgiftsbiträden 
som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och 
instruktioner som vi har lämnat för behandlingen och får aldrig ta del av mer uppgifter än 
vad som krävs för att utföra den tjänst som avtalet med oss omfattar. När 
personuppgifter ska behandlas av ett personuppgiftsbiträde upprättas ett så kallat PUB- 
avtal = personuppgiftsbiträdesavtal. 
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Var behandlas dina personuppgifter? 

Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES. Om och i den mån vi delar dina 
personuppgifter med till exempel 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 vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Om du vill nyttja någon av dina 
rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud vars kontaktuppgifter du hittar på vår 
hemsida www.finsamvarna.se. Dina lagstadgade rättigheter som registrerad kan du läsa 
mer om på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida https://www.imy.se/.  
 

Om du vill invända mot en behandling eller begränsning av behandling  

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att begära att 
behandlingen begränsas. Kontakta förbundschef - Karin Gellin, 
karin.gellin@finsamvarna.se för att utöva dina rättigheter. 
 
Rätt 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. 
 
Rätt att begära rättelse 
Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade.  
 

Rätt till radering av uppgifter 

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. Uppgifterna ska raderas i 
följande fall: 

• Om uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de insamlats för. 

• Om uppgifterna insamlats med samtycke och samtycket återkallas. 

• Om uppgifterna har behandlats olagligt. 

• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. 
 

Det finns undantag från rätten till raderin g om det är nödvändigt för att tillgodose andra 
viktiga rättigheter såsom yttrande- och informationsfrihet och bestämmelser inom 
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. 
 

http://www.finsamvarna.se/
https://www.imy.se/
mailto:karin.gellin@finsamvarna.se
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Rätt att lämna klagomål 

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har 
du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. 
 

Så skyddas dina 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 etablerade 
riktlinjer för informationssäkerhet för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller 
obehörig behandling till exempel olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada. Endast 
de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för 
att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem. 

 

Ändringar 

Samordningsförbundet VärNa förbehåller sig rätten att göra ändringar i 
integritetspolicyn. Den senaste versionen av policyn finns alltid tillgänglig på vår 
hemsida. Om vi gör väsentliga ändringar i texten, till exempel avseende ändring av 
ändamålen för behandlingar av dina personuppgifter, kommer vi att meddela detta innan 
ändringen träder i kraft genom att i förväg publicera en ny version på vår hemsida. 


