Dataskyddsbeskrivning
Hur dina personuppgifter används
1. Med denna blankett samlar vi in personuppgifter om dig för att kunna besvara de frågor
som ställs. Vi behåller och behandlar dina personuppgifter från och med att du skickar
blanketten, så länge vi behöver dem och också därefter.
2. Till största del har vi fått personuppgifterna i vår besittning direkt av dig.
3. Med den här blanketten samlar vi in följande personuppgifter:
• Namn
• Födelsedatum
• E-postadress
4. Vi skyddar dina personuppgifter genom att använda många effektiva
dataskyddsmetoder. Uppgifterna samlas in med hjälp av en webblankett. Uppgifterna körs
från blanketten till systemet genom en hemlig HTTPS-förbindelse.
5. Vi begär alltid ditt uttryckliga medgivande då vi samlar in särskilda (känsliga)
personuppgifter om dig. Sådana uppgifter är till exempel uppgifter om hälsa och om
medlemskap i fackförbund.
6. Då vi behandlar uppgifter som förutsätter ditt godkännande har du rätt att annullera ditt
godkännande när som helst.
7. Vi överlåter inte personuppgifter som vi samlat in med denna blankett till tredje part.
8. Vi använder ingen automatisk databehandling eller profilering.
9. Dina personuppgifter sparas i 6 månader eller så länge som de lagstadgade
skyldigheterna förutsätter.
10. Om vi i fortsättningen vill behandla dina personuppgifter för något annat ändamål än
som vi samlat in dem för, berättar vi om det här för dig.
11. Vi eftersträvar att alltid hålla dina personuppgifter korrekta och uppdaterade. Visst
beaktar du väl att du har ett delat ansvar för att hålla dina personuppgifter uppdaterade.

Dina rättigheter
12. Du har många rättigheter i anslutning till dina personuppgifter. Du har rätt att få tillgång
till dina uppgifter, rätt att korrigera dem, överföra dem eller radera dem. Du har också rätt
att motsätta dig eller begränsa behandling av dem.
Du noterar väl att verkställande av dessa rättigheter beror på situationen vid olika tillfällen,
de insamlade uppgifterna eller på vilka grunder dina uppgifter har samlats in. Då du vill
åberopa dessa rättigheter ska du kontakta dataskyddsombudet nedan.
13. Du har rätt att anföra besvär till dataskyddsmyndigheten ifall du upplever att vi inte har
verkat enligt lagen vid behandlingen av dina personuppgifter. Vi önskar ändå att du i första

hand tar kontakt med dataskyddsombudet, så att vi tillsammans kan reda ut eventuella
problem.
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