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Behandling av personuppgifter 

Om du inte är medlem och får utskick med riktad information från oss. 
 
Personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till dig som individ 
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som 
person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Men 
personuppgifter kan också vara bilder, ljudupptagningar och IP-adresser. 

Behandling innebär att vi hanterar personuppgifter 
Med behandling menas all hantering som sker med dina personuppgifter. Exempel på 
behandlingar är insamling, registrering, lagring, ändring och radering av personuppgifter. 

Syfte och laglig grund 
Vår lagliga grund till att använda dina personuppgifter är vårt så kallade berättigade 
intresse att marknadsföra oss. Vi har gjort en intresseavvägning och bedömer att den här 
behandlingen ligger inom ramen för vår rätt att marknadsföra oss. Syftet med 
behandlingen är att vi vill informera dig om nyttan av att vara medlem.  

Vi skickar inte information till den som tackat nej till direktmarknadsföring genom NIX-
registret. Vi skickar heller inte mejl eller sms till personer som inte gett sitt samtycke till 
elektronisk marknadsföring.  

Läs mer om behandling av dina personuppgifter för andra ändamål på vår webb 
www.lararnasakassa.se/kontakta-oss/integritetsskydd-och-gdpr/ 

Från dessa aktörer kan vi få uppgifter om dig 
Vi hämtar uppgifter om dig från olika organisationer. Vi anger alltid i utskicket var vi 
hämtat informationen om dig. 

Vi kan också hämta uppgifter om adress eller telefon från Statens Personadressregister 
(SPAR) och telefonoperatörer. 

Vi använder tjänsterna NIX-adressat och NIX-telefon för att kontrollera om du tackat nej 
till marknadsföring. Om den vi hämtat informationen ifrån har uppgift om att du har 
tackat nej till marknadsföring använder vi den uppgiften. 
 

Till dessa kan vi lämna ut dina personuppgifter 
När vi gör utskick tillsammans med vår samarbetspartner Lärarförbundet kan vi lämna ut 
dina personuppgifter till dem.  

http://www.lararnasakassa.se/kontakta-oss/integritetsskydd-och-gdpr/
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Vi använder olika typer av personuppgifter 
Det här är de olika typerna av personuppgifter som vi behandlar: 

• identitetsuppgifter 
• kontaktuppgifter 
• tackat nej till direktmarknadsföring 
• samtycke till elektronisk marknadsföring 
• källa (var uppgifterna kommer från). 

Ditt personnummer 
Vi använder ditt personnummer för att skilja på befintliga och möjliga medlemmar. Vi 
använder det också till statistik. 

Överföring av personuppgifter till tredjeland  
Det kan i vissa fall krävas att vi delar personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde i ett 
land utanför EU. Detta görs dock i undantagsfall och endast med de leverantörer vi har 
biträdesavtal med. 

Bevarandetid 
Dina personuppgifter bevaras för detta syfte under en period om högst sex (6) månader 
från tidpunkten för insamlingen. 

Automatiskt beslutsfattande och profilering  
Profilering sker genom att vi begär personuppgifter som motsvarar vårt 
verksamhetsområde. 

Vi använder oss inte av automatiskt beslutsfattande. 

Dina rättigheter  

Du har rätt till information  
Du har rätt att få information om när vi behandlar dina personuppgifter.  

Vi ska lämna information om personuppgiftsbehandlingen både när vi samlar in 
uppgifterna och när du annars begär det. Om du begär att få ett så kallat registerutdrag 
har vi normalt 30 dagar på oss att informera dig om vilka personuppgifter vi behandlar.  

Utöver det finns det vissa tillfällen när du ska få särskild information, till exempel om det 
inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) hos oss och det finns 
risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.  

Du har rätt till rättelse  
Du har rätt att vända dig till oss och be att vi rättar felaktiga uppgifter. Det innebär också 
att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är 
relevanta för ändamålet med behandlingen.   
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Du har rätt till radering (rätten att bli glömd)  
Enligt dataskyddsförordningen kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade i 
följande fall:  

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för. 
• Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket. 
• Om du motsätter dig en personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för 

myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade 
skäl som väger tyngre än ditt intresse. 

• Om personuppgifterna har behandlats olagligt. 
• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. 

Du har rätt till begränsning av behandling  
Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med 
begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden bara får behandlas för 
vissa avgränsade syften.  

Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att dina uppgifter är felaktiga och 
du har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna 
begränsas under tiden som vi utreder om uppgifterna är korrekta.  

När begränsningen upphör ska vi informera dig om detta.  

Du har rätt att göra invändningar  
Du har i vissa fall rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.  

Rätten att invända gäller när vi behandlar personuppgifter för att utföra en uppgift av 
allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.  

Om du invänder mot behandlingen som bygger på en intresseavvägning väger dina 
intressen om rättigheter och friheter tyngre. Vi ska då upphöra med fortsatt behandling.  

Du har rätt att återkalla samtycke  
Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av att du gett ditt samtycke kan du när 
som helst återkalla samtycket.   

Du kan lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).  
Om du anser att vi behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen kan du 
lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen). 
Deras webbadress är www.imy.se.   

Du kan ha rätt till skadestånd  
Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med 
dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd av den eller de 
personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen.  

http://www.imy.se/
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Om rätten att flytta dina uppgifter 
En av rättigheterna du har som registrerad är rätten till dataportabilitet. Tanken med 
dataportabilitet är att du ska kunna flytta dina uppgifter till en annan tjänsteleverantör. 
Rättigheten gäller när vi behandlar dina personuppgifter utifrån samtycke eller avtal och 
gäller bara för de personuppgifter du själv lämnat, i alla övriga fall gäller att du inte har 
rätt till dataportabilitet. 

I det här fallet är rätten till dataportabilitet inte aktuell, eftersom vi har hämtat 
uppgifterna från annan personuppgiftsansvarig och vi behandlar dessa utifrån en 
intresseavvägning.  
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