Policyn beslutad av SLFK:s styrelse den 2019-02-14

Integritetspolicy
Stockholms Länsförbund För Krisberedskaps mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar
personuppgifter till oss.
Grunder för personuppgiftsbehandling
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap hanterar personuppgifter för att:
– fullgöra vårt ansvar för medlemsregistret för att till exempel kunna kalla till stämmor och
avisera medlemsavgiften.
– fullgöra vårt ansvar för beviljande av förtjänstmedaljer så att kraven vid högre valörer uppfylls,
att samtliga valörer enbart utdelas en gång och att det efteråt går att vidimera att nomineringen
skett på ett korrekt sätt.
– fullgöra rättsliga förpliktelser för att kunna visa varifrån intäkter till verksamheten kommit och
vilka kostnader som belastat organisationen. Här finns lagstiftning om till exempel
bokföringsskyldiget och förhindrande av penningtvätt.
– fullgöra förpliktelser i samband med arrangemang. Stockholms Länsförbund För Krisberedskap
samlar inte in information om matpreferenser eftersom detta kan indikera bland annat
sjukdomar/allergier och religiös tro. Vid arrangemangen försöker vi erbjuda alternativ som inte
innehåller kött och fisk samt är fritt från gluten och laktos. Vi begär alltid att den som
tillhandahåller maten ska innehållsdeklarera så tydligt som möjligt.
– att fullgöra rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
I vissa fall kan även personuppgifter hanteras när det är nödvändigt för Stockholms Länsförbund
För Krisberedskaps eller tredjeparts berättigade intressen. I vissa fall kan också grunden vara
att den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller
flera specifika ändamål.
När du besöker vår webbplats eller webbplats från tjänsteleverantör använder vi oss av
cookies/kakor.
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Tid som uppgifter sparas
Uppgifter sparas så länge det finns en affärsrelation och upp till 36 månader därefter, såvida det
inte är uppgifter som finns för att fullgöra en rättslig förpliktelse, där tillämplig lag avgör hur
länge uppgifter ska sparas.
När uppgifterna inte längre är relevanta för de ändamål de har samlats in för raderas eller
anonymiseras de.
Dina rättigheter
Som registrerad har du rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter
du har lämnat. Du har också rätt att begära ett så kallat registerutdrag en gång per år. Du kan när
som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick genom att använda länk i det aktuella
utskicket, alternativt skriva till oss om det rör sig om annat än elektroniskt utskick. Under vissa
omständigheter kan du begära att få dina uppgifter raderade, dock inte om vi är skyldiga att
bevara uppgifterna, exempelvis enligt rättslig förpliktelse.
Kontaktuppgifter och förfrågningar
Personuppgiftsansvarig är styrelsen för Stockholms Länsförbund För Krisberedskap, Teatergatan
3, 1 tr, 111 48 Stockholm, organisationsnummer 802016-3005. Personuppgiftsbiträde är
skattmästaren och kanslichefen.
Förfrågningar eller begäran om rättelse från registrerade ska skickas med brev till Stockholms
Länsförbund För Krisberedskap, Teatergatan 3, 1 tr, 111 48 Stockholm.
Klagomål
Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att hantera dina personuppgifter ber vi dig i första hand att
kontakta Stockholms Länsförbund För Krisberedskap på kansliet@slfk.se. I ämnesraden ska det
tydligt framgå att du vill framföra ett klagomål. Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt
klagomål kan du framföra ditt klagomål till behörig myndighet.
Ändringar i integritetspolicyn
Vi förbehåller oss rätt att göra ändringar i vår policy. Uppdaterad policy finns tillgänglig på vår
webbplats.
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