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POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Behandling av personuppgifter

Föreningen EmiWeb har den 24 maj 2018 upprättat denna policy avseende behandling av 
personuppgifter inom föreningens verksamhet att gälla med omedelbar verkan. Policyn är upprättad
mot bakgrund av den nya dataskyddslagstiftningen GDPR (General Data Protection Regulation).

Syftet med denna policy är att fastställa hur EmiWeb behandlar personuppgifter, vad vi använder 
dem till, vilka som får ta del av dem samt hur den registrerade kan ta tillvara sina rättigheter. 

För att du ska känna till hur vi hanterar dina personuppgifter är det viktigt att du läser denna text. 
Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. 
Kontaktuppgifter hittar du längre ned. 

Vad är personuppgifter?

All slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig räknas som personuppgifter. 
Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer kan räknas som personuppgifter, även om 
inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-
nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Vilka personuppgifter behandlar EmiWeb?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har rättslig grund. Vi behandlar främst personuppgifter 
för att fullgöra våra förpliktelser gentemot medlemmar, arkivägare, kunder och andra intressenter. 
Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi 
strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. 

Här följer en lista med de personuppgifter vi behandlar: 

• Namn

• Adress

• E-postadress

• Telefonnummer

• Ålder

• Kundnummer

• Fakturanummer

När behandlar EmiWeb personuppgifter? 

• Medlemskap i föreningen

• Kunder som nyttjar EmiWebs webbtjänst (www.emiweb.se)

http://www.emiweb.se/


• EmiWeb hanterar personuppgifter rörande leverantörer och samarbetspartners i 
förekommande fall.

• Deltagare i tävlingar, undersökningar, namninsamlingar med mera. 

• Kontaktpersoner till arkivägare

• Anmälan till elektroniskt nyhetsbrev

Uppgifter inhämtas exempelvis på följande sätt:

• Uppgifter som person tillhandahåller direkt

• Uppgifter som registreras vid besök på vår hemsida

• Uppgifter som vi får vid anmälan till nyhetsbrev och andra utskick

• Uppgifter vi får när någon på något sätt tar kontakt med oss

• Uppgifter som vi får när någon svarar på tävlingar, enkäter och undersökningar

Rättslig grund för hantering 

För alla behandlingar ska det finnas en rättslig grund och vi stödjer oss på följande: 

1. Uppfyllande av avtal – det som t ex rent faktiskt krävs för att bli medlem eller beställa 
abonnemang. 

2. Rättslig förpliktelse – t ex att vi är skyldiga att lämna uppgifter till Skatteverket och att sköta
vår bokföring 

3. Berättigat intresse – när det anses ok att använda en persons uppgifter i vår strävan att uppnå
föreningens ändamål och behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet 

4. Samtycke – när en person uttryckligen sagt att vi får behandla personens uppgifter och 
denne förstått vad det betyder. 

När vi kopplar rättslig grund till de vanligast förekommande fallen av personuppgiftsbehandling i 
EmiWebs verksamhet ser det ut på följande sätt: 

• Medlemskap – vår bedömning är att detta handlar om uppfyllande av avtal samt berättigat 
intresse. 

• Beställning av abonnemang – vår bedömning är att detta handlar om uppfyllande av avtal 
samt berättigat intresse. 

• Anmälan till nyhetsbrev – vi stödjer oss på berättigat intresse eftersom behandlingen är 
nödvändig för det aktuella ändamålet. 

• Tävlingar, enkäter och undersökningar – vi inhämtar samtycke från deltagare. 

Om cookies 

Webbtjänsten EmiWeb använder i dagsläget inte cookies.

Information 

EmiWeb ska informera registrerade personer om vad uppgifterna kommer att användas till, vilka 



rättigheter den registrerade har enligt dataskyddslagstiftningen och hur denne kan tillvarata dessa. 
Registrerad ska också bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och 
hur den registrerade kan kontakta EmiWeb vid frågor eller vill lämna en begäran eller förfrågan 
som avser personuppgifter och/eller rättigheter. Den registrerade ska även få information om hur 
ofta uppgifter kan begäras samt hur rättelse görs.

Hur vi arbetar med personuppgifter

EmiWeb utarbetar löpande rutiner och arbetssätt för att personuppgifter ska hanteras på ett säkert 
sätt. Utgångspunkten är att endast personal inom organisationen som arbetar med kundtjänstfrågor 
och ekonomifrågor ska ha tillgång till dem. 

Vi sparar uppgifter så länge som vi behöver dem för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lagar. 

Överföring av uppgifter

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut personuppgifter till tredje part utanför föreningen om det inte 
är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut 
personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal/biträdesavtal samt säkerställer att 
personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. 

Hur länge sparar EmiWeb mina personuppgifter?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som vi bedömer att det krävs för att uppfylla det som 
var syftet när vi samlade in dem, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag, t ex 
bokföringslagen. Efter det raderas dina uppgifter, alternativt avidentifierar vi dina personuppgifter 
så att de inte längre kan kopplas till dig. 

Mina rättigheter

När dina personuppgifter har blivit registrerade i ett register får du automatiskt vissa rättigheter. De 
innebär i korthet att du som registrerad ska kunna få information om när och hur dina 
personuppgifter behandlas, och att du har rätt till kontroll över dina uppgifter. Därför har du bland 
annat rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade, raderade och blockerade samt att få ut utdrag över 
dina registrerade personuppgifter. Dessa rättigheter gäller enligt dataskyddslagstiftningen. Om du 
vill utnyttja någon av dina rättigheter kontaktar du oss via vår kundservice eller via epost (se 
kontaktuppgifter nedan). 

• Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina 
personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter vi behandlar. Du har rätt att få utdrag en gång 
per tolvmånadersperiod.
Begära rättelse. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
• Begära att raderas. Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.
• Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för
direktmarknadsföring. Du har rätt att invända mot hur vi hanterar dina personuppgifter eller att 
hanteringen begränsas.

För att få veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-
rattigheter/

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/


Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med 
dataskyddslagstiftningen vill vi gärna att du tar kontakt med oss. Du har även rätt att klaga till 
Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. 

Ansvar 

EmiWebs styrelse ansvarar för att detta policydokument efterlevs, vilket innebär att styrelsen är 
ansvariga för att de registrerades rättigheter tillvaratas och att personuppgifter behandlas enligt 
gällande lag. 

Kontaktuppgifter i personuppgiftsärende

Föreningen EmiWeb  är personuppgiftsansvariga för hanteringen av dina personuppgifter. Om du 
vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras eller om du vill utöva dina 
rättigheter, kontakta oss på:

Föreningen EmiWeb

Residenstorget 1

652 25 Karlstad

E-post:info@emiweb.se 
Telefon: 054-67 15 117

mailto:info@emiweb.se
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