Integritetspolicy för Swedish Women in Arbitration Network (”SWAN”)
Din personliga integritet är viktig för oss i Swedish Women in Arbitration Network
(”SWAN”, ”vi”). I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi samlar in och behandlar dina
personuppgifter och för vilka ändamål vi behandlar uppgifterna. I policyn beskrivs också
dina rättigheter när det gäller behandling av personuppgifter och hur du kan göra dessa
rättigheter gällande.
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inklusive
men inte begränsat till Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27
april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
(”GDPR”).
SWAN är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar och ansvarar för
att behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning.
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VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR OCH HUR VI SAMLAR IN DEM

1.1

Ansökan om medlemskap
I samband med att du ansöker om medlemskap i SWAN samlar vi in följande
personuppgifter från dig
•
•
•
•

För- och efternamn
Telefonnummer
E-postadress
Information om ditt arbete (arbetsgivare, position och eventuell faktureringsadress)

SWAN kan också komma att inhämta uppgifter enligt ovan från din arbetsgivare eller från
offentligt tillgängliga källor.
1.2

Evenemang
I samband med att du anmäler dig till evenemang anordnade av SWAN där det serveras mat
kan vi komma att inhämta uppgifter om dina matpreferenser, allergier och liknande.
På våra evenemang kan vi komma att spela in eller fotografera evenemanget och personer
som deltar. Det innebär att du som deltagare kan förekomma i ljud-och bildinspelningar eller
fotografier som kan komma att publiceras internt och externt. Om du inte vill att vi
publicerar ljud- eller bildinspelningar där du framträder ber vi dig att meddela oss det.
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VARFÖR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter får bara behandlas för särskilda uttryckligt angivna ändamål. Det måste
vidare finnas en rättslig grund för behandlingen. I tabellen nedan kan du se för vilka ändamål
SWAN behandlar olika personuppgifter och den rättsliga grunden för behandlingen.

Personuppgifter vi behandlar

För vilka ändamål vi
behandlar personuppgifter
Vi behöver behandla
personuppgifterna för att kunna
tillhandahålla och administrera
ditt medlemskap i SWAN och
för att vi ska kunna skicka
marknadsföring om och
inbjudningar till de evenemang
som du inom ramen för ditt
medlemskap i SWAN ska få
möjlighet att delta i.

Den rättsliga grunden för
behandlingen
För att kunna fullgöra våra
åtaganden inom ramen för ditt
medlemskap i SWAN, dvs.
behandlingen är nödvändig för
att SWAN ska kunna fullgöra
ett avtal med dig.

För- och efternamn
E-postadress
Information om ditt
arbete (arbetsgivare,
position och eventuell
faktureringsadress)

Förutom information om
SWAN:s egna evenemang, kan
vi också komma att skicka
information om andra
evenemang eller annan
information som vi tror att våra
medlemmar är intresserade av.

En intresseavvägning där vi
förlitar oss på vårt berättigade
intresse av att kunna ge våra
medlemmar information om
evenemang eller annat som de
bedöms kunna ha nytta av i sin
yrkesroll.

•
•

Matpreferenser
Uppgifter om
eventuella allergier

Vi behöver behandla
personuppgifterna för att kunna
säkerställa att deltagarna på
våra evenemang inte bjuds på
något som de är allergiska mot
eller av andra skäl inte kan äta.

•

Ljud- och
bildinspelningar eller
fotografier från ditt
deltagande i våra
evenemang

Vi behöver behandla
personuppgifterna för att kunna
marknadsföra SWAN och våra
evenemang.

En intresseavvägning där vi
förlitar oss på vårt berättigade
intresse att kunna säkerställa att
deltagare på våra evenemang
inte bjuds på mat som de är
allergiska mot eller av andra
skäl inte kan äta.
En intresseavvägning där vi
förlitar oss på vårt berättigade
intresse att kunna marknadsföra
SWAN och SWAN:s
evenemang.

•
•
•
•

•

•
•
•

•
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För- och efternamn
Telefonnummer
E-postadress
Information om ditt
arbete (arbetsgivare,
position och eventuell
faktureringsadress)
Deltagande i
evenemang som SWAN
anordnar

VEM SOM BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER OCH VAR UPPGIFTERNA
BEHANDLAS
Behandlingen sker uteslutande av personer som måste behandla dina personuppgifter för att
uppnå ovan angivna ändamål.
SWAN samarbetar med en redovisningsbyrå som för SWAN:s räkning administrerar
medlemsskapsansökningar samt fakturerar medlemsavgifter och avgifter för deltagande i
events. Redovisningsbyråns behandling av dina personuppgifter sker då enligt skriftligt avtal
mellan SWAN och redovisninsbyrån som endast behandlar personuppgifterna enligt våra
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instruktioner. SWAN ansvarar, i egenskap av personuppgiftsansvarig, även för denna
behandling.
För att SWAN ska kunna erbjuda dig att delta vid våra evenemang kan vi också komma att
dela dina personuppgifter med externa leverantörer som vi anlitar för sådana evenemang,
som t.ex. cateringleverantörer.
Med undantag för ovan är utgångspunkten att SWAN inte delar eller överför dina
personuppgifter till någon tredje part, annat än om detta är nödvändigt för att vi ska kunna
fullgöra en skyldighet enligt lag eller beslut från domstol eller annan myndighet eller för att
vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. SWAN säljer inte dina
personuppgifter till någon.
Utgångspunkten är att all behandling av dina personuppgifter ska ske inom EU/EES. För det
fall överföring skulle behöva ske till länder utanför EU/EES-området sker sådan överföring
endast om lämpliga skyddsåtgärder finns. Sådana skyddsåtgärder kan t.ex. vara tecknande av
avtal som inkluderar standardavtalsklausuler för dataöverföring som antagits och godkänts
av EU-kommissionen eller anlitande av företag i länder som EU-kommissionen beslutat har
en godkänd nivå av dataskydd. För ytterligare information om överföring av personuppgifter
till länder utanför EU/EES är du välkommen att kontakta oss på vår e-postadress
swan@swannetwork.se.
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DINA RÄTTIGHETER

4.1

Rätt till tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig
Du har rätt att begära och få bekräftelse på om SWAN behandlar personuppgifter om dig.
Om SWAN behandlar personuppgifter om dig har du rätt att kostnadsfritt få information om
behandlingen samt en kopia av de personuppgifter som vi behandlar. Begär du ytterligare
kopior har SWAN rätt att ta ut en rimlig avgift baserat på de administrativa kostnaderna för
sådana ytterligare kopior.

4.2

Rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende
på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga
personuppgifter.

4.3

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)
Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex.
•
•

•
•

om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats
in;
om behandlingen grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla
ditt samtycke och därefter rätt till radering av uppgifterna (förutsatt att det inte finns
någon annan rättslig grund för behandlingen);
om du invänder mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning och det
saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre;
om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt; eller
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•

om personuppgifterna måste raderas för att SWAN ska uppfylla en rättslig förpliktelse

Rätten till radering gäller dock inte i vissa fall, t.ex. om behandlingen är nödvändig för att
SWAN ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att SWAN ska kunna fastställa,
göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
4.4

Rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter
Du har i vissa fall rätt att begära att SWAN begränsar behandlingen av dina personuppgifter,
t.ex. om
•
•
•
•

4.5

du inte anser att personuppgifterna är korrekta så att SWAN får möjlighet att
kontrollera om uppgifterna är korrekta;
om behandlingen är olaglig och du inte vill att SWAN raderar uppgifterna och
istället begär att användningen begränsas;
om SWAN inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att kunna
fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; eller
om du invänder mot SWAN:s behandling med stöd av en intresseavvägning i väntan
på kontroll av om SWAN:s berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Rätt att göra invändningar
Du har rätt att när som helst göra en invändning mot sådan behandling av dina
personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning, inbegripet profilering. SWAN får i
så fall endast fortsätta med sådan behandling i den mån vi kan prestera tvingande berättigade
skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Om personuppgifterna
behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot att dina
personuppgifter behandlas för sådan marknadsföring. SWAN får då inte längre behandla
dina personuppgifter för sådan marknadsföring.

4.6

Rätt till dataportabilitet
Du har i vissa fall rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig,
t.ex. om behandlingen grundar sig på ett samtycke eller på ett avtal mellan dig och SWAN
och under förutsättning att behandlingen sker automatiserat. När det är tekniskt möjligt har
du rätt att få personuppgifterna överförda direkt från SWAN till en annan
personuppgiftsansvarig.

4.7

Rätt att inge klagomål till Datainspektionen
Om du anser att dina rättigheter inte respekterats vid vår behandling av dina personuppgifter
är du välkommen att kontakta oss genom de kontaktuppgifter som anges nedan under avsnitt
10. Du har även en rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen (som föreslås byta
namn till Integritetsskyddsmyndigheten alternativt Dataskyddsmyndigheten).
Kontaktuppgifter till Datainspektionen finner du på www.datainspektionen.se.
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen.
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VAD HÄNDER OM DU INTE VILL LÄMNA DE UPPGIFTER SOM VI
EFTERFRÅGAR?
SWAN behöver behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig ett
medlemskap i SWAN och för att vi ska kunna tillhandahålla utskick och inbjudningar till
våra evenemang.
Om du inte vill lämna dessa uppgifter till oss kan följden bli att vi inte kan sända utskick och
inbjudningar till våra evenemang till dig och att vi inte heller kommer att kunna
tillhandahålla dig ett medlemskap i SWAN.
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OM DU INTE LÄNGRE VILL HA MARKNADSFÖRING OM VÅRA EVENEMANG
Om du inte längre vill bli få utskick från SWAN kan du när som helst kontakta oss på e-post
adressen swan@swannetwork.se och meddela det.
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HUR LÄNGE VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER
Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning vilket innebär att personuppgifter inte lagras
under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.
Vi lagrar dina uppgifter så länge du är medlem i SWAN. Om ditt medlemskap i SWAN
upphör sparar vi dina kontaktuppgifter för det begränsade syftet att kunna bjuda in dig till
alumni-events och liknande aktiviteter som vi tror att du kan vara intresserad av att delta i
som SWAN alumni. Om du inte vill ha sådana inbjudningar ber vi dig att meddela oss det
och vi raderar då dina uppgifter, med den begränsningen att SWAN kan komma att behöva
behandla personuppgifter om dig även efter att du avslutat ditt medlemskap i SWAN om det
krävs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lag och regelverk, t.ex.
bokföringslagen, eller om SWAN behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande
eller försvara rättsliga anspråk.

8

HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER
Vi värnar om din integritet. Vi har därför vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda
dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse.
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ÄNDRINGAR I DENNA POLICY
SWAN kan från tid till annan komma att göra ändringar i denna Integritetspolicy. En
uppdaterad version av Integritetspolicyn kommer då att publiceras på SWAN:s egen hemsida
och på SCC:s hemsida under avsnittet om SWAN.
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KONTAKTUPPGIFTER
Om du har några frågor eller synpunkter på denna Integritetspolicy eller SWAN:s
behandling av dina personuppgifter eller för utövande av dina rättigheter (som beskrivits
ovan) eller framförande av klagomål är du välkommen att kontakta oss på vår e-postadress
swan@swannetwork.se.
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