Integritetspolicy
Forum för Välfärd, org. nr. 802488-9936, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina
personuppgifter. Nedan beskriver vi hur personuppgifter behandlas av oss.
Insamling av personuppgifter
Vi samlar in och behandlar personuppgifter vid registrering för våra seminarier och events, om du är
med i vårt nätverk, och i samband med andra affärsmässiga kontakter.
Vilka uppgifter behandlas och varför?
Exempel på kategorier av personuppgifter som samlas in och behandlas av oss omfattar namn,
yrkesmässiga kontaktuppgifter, uppgifter om det företag eller organisation som du representerar, din
position och andra yrkesrelaterade uppgifter.
Personuppgifterna behandlas för att upprätthålla kontakter med vårt nätverk, leverantörer och
samarbetspartners, för utskick av nyhetsbrev, för inbjudningar till seminarier och events och för
marknadsföringsändamål.
Hur hanterar vi dina uppgifter?
Vi behandlar personuppgifter med stöd av en intresseavvägning, eftersom vi har ett starkt intresse av
att kunna bedriva vår verksamhet och upprätthålla affärsmässiga kontakter med dig och sådana
företag och organisationer som du representerar.
Vi säljer inga personuppgifter till tredje part. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till
utomstående förutom för det fall vi samarbetar med andra bolag eller anlitar utomstående
leverantörer som tillhandahåller tjänster för vår räkning, såsom IT-tjänster.
Vi behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. Skulle personuppgifter
överföras utanför EU/EES ska sådan överföring ske i enlighet med gällande lagstiftning och kräver
att landet i fråga har en adekvat skyddsnivå eller att det finns annan tillräcklig skyddsåtgärd som
innebär att överföringen är lagenlig.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar och använder dina uppgifter under den tid det som det är nödvändigt för att inleda,
upprätthålla eller administrera en affärsmässig relation med dig, det företag eller den organisation
som du representerar.
Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att begära en bekräftelse av huruvida personuppgifter som rör dig behandlas av oss, och i
så fall få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas.
Om dina personuppgifter skulle vara felaktiga eller bristfälliga har du rätt att få dessa korrigerade
eller kompletterade. I enlighet med gällande lagstiftning har du i tillämpliga fall rätt att begära att
dina personuppgifter raderas, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller invända mot
att dina personuppgifter behandlas. Under vissa förutsättningar kan du även begära att få dina
personuppgifter överförda i elektroniskt format.
Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter i strid med gällande regler kan du lämna in ett
klagomål till Datainspektionen. Vidare instruktioner för detta finns på Datainspektionens hemsida,
www.datainspektionen.se.
Kontakt: Om du har frågor, klagomål eller vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss
på nedan adress: Forum för Välfärd, 103 32 Stockholm

