Integritetspolicy
Behandlingen av personuppgifter

Vår målsättning är att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter
till oss inom Lokalkraft Sverige ekonomisk förening – ”Lokalkraft”. All behandling av
personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen. Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga
information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk
person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator
vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags
elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till
fysiska personer.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som
vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs
automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering,
organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.
Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Lokalkraft Sverige ekonomisk förening med organisationsnummer769602-4277 och med
adress c/o Boo Energi, box 103, 132 23 Saltsjö-Boo, är personuppgiftsansvarig för
företagets behandling av personuppgifter.

När sker behandling av personuppgifter och vilka personuppgifter registreras?

Lokalkraft behandlar personuppgifter när du:
•
•
•
•

söker, förändrar eller avslutar medlemskap i Lokalkraft
anmäler dig till att delta i evenemang som vi arrangerar,
anmäler dig för nyhetsbrev eller liknande,
söker kontakt med oss i övrigt till exempel via e-post eller telefon.

Laglig grund för behandling av personuppgifter

Lokalkraft hänvisar i första hand till berättigat intresse för behandling av personuppgifter
och i förekommande fall också till avtal eller rättslig förpliktelse.
Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

De personuppgifter som behandlas hos oss används dels för att fullfölja vårt uppdrag
gentemot våra medlemmar i enlighet med våra stadgar. Uppgifterna kan också komma
att användas för marknadsföringsändamål.
Registrerade uppgifter

De uppgifter vi normalt hanterar är namn, e-postadress, företagstillhörighet.

Lokalkraft registrerar aldrig så kallade känsliga uppgifter med undantag av uppgifter om
till exempel allergier eller speciell kost vid evenemang som vi anordnar. Vi förutsätter att
du vill att sådana uppgifter hanteras av oss och kan lämnas vidare till restauranger,
konferensarrangörer och liknande. Uppgifterna raderas efter evenemangets slut. Om du
vill veta hur respektive restaurang, konferensarrangör eller liknande hanterar dina
uppgifter ber vi dig ta direktkontakt med dem. Kontaktuppgifter får du via oss.
Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt
åtagande. Dina kontaktuppgifter ligger kvar i vårt register för marknadsföringsändamål
även efter det att det aktuella kundförhållandet har upphört, till dess du önskar att
uppgifterna ska tas bort.
Vi har rutiner för gallring för att säkerställa att vi följer tillämplig lagstiftning.
Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Lokalkraft kan du vända dig
till info@lokalkraft.se
Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som
behandlas av Lokalkraft. Du ska i sådant fall begära detta via e-post, info@lokalkraft.se.
Om du anser att en uppgift om dig är felaktig, missvisande eller vill få den borttagen från
till exempel utskickslistor, kan du också vända dig till vår e-postadress enligt ovan och
begära ändring.

