Integritetspolicy
Parter och ansvar för behandlingen av personuppgifter
Den ideella föreningen Sveriges Offentliga Inköpare (nedan kallad föreningen) är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen
för föreningens verksamhet.
Föreningen ändamål framgår av dess stadgar.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all information som kan kopplas till en levande person. Till
exempel kan det vara namn, foto, adress, telefonnummer eller en ljudupptagning.
Personuppgiften hanteras enligt ett definierat syfte enligt nedan. Det är bara de
personer som har användning av uppgifterna som får komma åt dem. Den vars
personuppgifter vi hanterar ska också få information om att vi hanterar dem och
hur.

Varför behandlas personuppgifter?
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för
olika ändamål kopplade till verksamheten.
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande
föreningsaktiviteter, kommunicera med medlemmarna (kallelser, information
m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner
(medlemsavgifter m.m.).
Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som
sker vid:
• Hantering av medlemskap i föreningen
• Föreningsadministration
• Sammanställning av statistik och uppföljning
• Arrangemang kopplade till föreningens verksamhet

• Kontakt med medlem
• Besök på vår hemsida
• Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och endast användas inom
ramen för föreningens verksamhet i enlighet med dess syfte.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med
behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med
behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?
Du som medlem har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling
av dina personuppgifter. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de
är felaktiga, ofullständiga eller missvisande
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och
rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller
invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av
personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

