
Integritetspolicy Agenda: Jämlikhet

Det är viktigt för oss att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt och i
enlighet med de lagar som gäller. I vår integritetspolicy beskriver vi hur vi hanterar
dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Agenda: Jämlikhet ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med de
lagar som gäller och är därför personuppgiftsansvarig.

Agenda: Jämlikhet
Org.nr 802497-5792
Mail: info@agendajamlikhet.se

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Du som är medlem När du blir medlem i Agenda: Jämlikhet lämnar du ditt namn,
telefonnummer, mailadress och bostadsort till oss.

Du som är kontaktperson för en organisation När din organisation ansluter sig till
Agenda: Jämlikhet lämnar du som är kontaktperson ditt namn, mailadress och
telefonnummer till oss.

Du som är arrangör för ett event När du skickar in ett evenemang till Agenda:
Jämlikhet via vår hemsida lämnar du som är kontaktperson ditt namn, mailadress
och telefonnummer till oss.

Du som kontaktar oss på sociala medier eller mail När du kontaktar oss via mail
eller sociala medier lagras din mailadress eller ditt användarnamn och de uppgifter
som meddelandet innehåller i vår inkorg.

Du som ansöker om att bli volontär När du skickar in din ansökan lämnar du ditt
namn, telefonnummer, mailadress och bostadsort till oss.
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Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Agenda: Jämlikhet samlar in personuppgifter direkt från dig när du blir medlem,
ansluter din organisation, skickar in ett event, skickar ett meddelande till oss eller
ansöker om att bli volontär.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Här beskriver vi hur vi använder dina personuppgifter, det vill säga ändamålet med
lagringen av personuppgífter. Vi beskriver också den rättsliga grunden till lagringen
av personuppgifter, det vill säga vilket stöd vi har i lag för att lagra dina
personuppgifter.

Du som är medlem
Vi lagrar dina personuppgifter för att kunna administrera ditt medlemskap och för
att kunna skicka information till dig om ditt medlemskap och om vad som händer i
föreningen. Vi kan till exempel komma att skicka information till dig om föreningens
årsmöte. Den rättsliga grunden för lagringen är fullgörande av avtal.

Du som är kontaktperson för en organisation
Vi lagrar dina personuppgifter för att kunna hålla kontakten och föra dialog med dig
och den organisation som du representerar. Den rättsliga grunden för lagringen är
fullgörande av avtal.

Du som ansöker om att bli volontär
Vi lagrar dina personuppgifter för att kunna administrera din ansökan och komma i
kontakt med dig angående din ansökan om att bli volontär.

Du som kontaktar oss på sociala medier eller via e-mail
Vi lagrar dina personuppgifter för att vi ska kunna svara på ditt meddelande och för
att vi ska kunna hantera och följa upp den information du lämnat. Om du till exempel
lämnar ett tips om ett event behöver vi spara ditt meddelande för att kunna kolla
upp eventet och lägga in det i vår agenda. Den rättsliga grunden för lagringen är
intresseavvägning eftersom bedömer att vårt intresse att hantera och följa upp den
information du lämnat väger tyngre än ditt intresse att skydda dina personuppgifter.
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Sociala medier
Agenda: Jämlikhet har konton på sociala medier där vi ibland publicerar
personuppgifter, till exempel namn eller bilder. För att publicera dina
personuppgifter på våra konton i sociala medier behöver vi ditt samtycke, du måste
alltså godkänna att vi lägger upp dina personuppgifter. Om du skulle ångra dig och
inte längre vill att dina personuppgifter ska synas på våra sociala medier kan du ta
tillbaka ditt samtycke. Då tar vi bort dina personuppgifter från våra konton i sociala
medier. Kontakta oss på info@agendajamlikhet.se för att ta tillbaka ditt samtycke.

Hur lagrar vi dina personuppgifter?

Agenda: Jämlikhet sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för
att kunna uppfylla de ändamål de samlades in för eller för att kunna fullgöra våra
avtal. Vi raderar dina personuppgifter när vi har uppnått ändamålet med lagringen,
när vi alltså inte behöver personuppgifterna längre.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

Agenda: Jämlikhet lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part.

Dina rättigheter

Agenda: Jämlikhet vill försäkra sig om att du känner till de rättigheter du har
gällande skyddet av dina personuppgifter. Här kan du läsa om vilka rättigheter du
har:

Rätt till information Du har rätt att få information vid de tillfällen Agenda: Jämlikhet
samlar in dina personuppgifter.

Rätt till registerutdrag Du har rätt att begära en kopia på dina personuppgifter som
finns lagrade hos Agenda: Jämlikhet.

Rätt till rättelse Du har rätt att begära att Agenda: Jämlikhet rättar den information
som du tror är felaktig. Om du tror att den information vi lagrar inte är fullständig,
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det vill säga att vi saknar personuppgifter, har du rätt att komplettera den
informationen.

Rätt till radering Du har rätt att begära att Agenda: Jämlikhet raderar de
personuppgifter vi lagrar om dig. Det finns undantag från rätten till radering, till
exempel om vi behöver dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Rätt till begränsning av behandling Du har i vissa fall rätt att begära att Agenda:
Jämlikhet begränsar hanteringen av dina personuppgifter. Det innebär att dina
personuppgifter bara får användas till vissa ändamål.

Rätt att göra invändningar Du har rätt att invända mot att Agenda: Jämlikhet
hanterar dina personuppgifter, med vissa undantag.

Rätt till dataportabilitet Du har i vissa fall rätt att begära att Agenda: Jämlikhet
överför de personuppgifter vi lagrar om dig till en annan organisation eller till dig.

Om du kontaktar Agenda: Jämlikhet för att utöva någon av dina rättigheter har vi en
månad på oss för att svara dig.

Mail: info@agendajamlikhet.se

Länkar till andra hemsidor

Agenda: Jämlikhets hemsida innehåller länkar till andra hemsidor. Denna
integritetspolicy gäller inte för dessa hemsidor utan bara för Agenda: Jämlikhets
hemsida. Om du surfar vidare till en annan hemsida rekommenderar vi att du läser
deras integritetspolicy.

Förändringar i vår integritetspolicy

Vi kan när som helst komma att ändra eller lägga till information i vår
integritetspolicy. När integritetspolicyn uppdaterats publiceras den på denna
webbsida. Vår integritetspolicy uppdaterades senast den 28 oktober 2019.
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Kontakt

Kontakta oss gärna om du har frågor om Agenda: Jämlikhets integritetspolicy, de
personuppgifter vi lagrar om dig eller om du vill utöva någon av de rättigheter som
beskrivs ovan.

Mail: info@agendajamlikhet.se

Om du tycker att Agenda: Jämlikhet hanterar personuppgifter på ett sätt som bryter
mot lagen eller om du vill lämna ett klagomål kan du kontakta Datainspektionen.
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