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Dataskyddspolicy vid medlemskap i
Nätverket för Upphandlare
1. Inledning
Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (till exempel
skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna Dataskyddspolicy förklarar hur
vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och
hur du kan använda dem.
Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets‐ och dataskydd genom att skicka ett e‐
postmeddelande till info@zian.se
För att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot våra medlemmar behöver vi behandla dina
personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket syfte?
För att administrera ditt medlemskap och hantera ärenden och anmälningar, lagrar vi vissa av dina
personuppgifter i vårt medlemsregister.
De personuppgifter vi lagrar är:






Namn
Kontaktuppgifter (till exempel adress, e‐post och telefonnummer)
Önskemål om kost och allergier
Din kommunikation med oss
Uppgift om dina bokningar

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att
hantera medlemsserviceärenden. Detta så kallade berättigade intresse tillsammans med ditt
medlemskap utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter. När du blir medlem
samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter uteslutande i det syftet.

3. Vad gör vi med din information?
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Detta görs primärt genom
att sända ut information om kommande nätverksträffar samt bjuda in och marknadsföra vårt
nätverk. Deltagarlista på medlemmar distribueras till medlemmarna för att möjliga nätverkandet
mellan träffarna.
Vi skickar inte ut dina personuppgifter till externa föreläsare och nyttjar inte heller dina
kontaktuppgifter till merförsäljning, marknadsföring av andra tjänster eller liknande.
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4. Kommunicera med dig
Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera relevant information om nätverk, men de kan
även användas för att utföra utvärderingar av träffarna.

5. Vilka kan vi komma att dela din information till?
Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande.




Myndigheter till följd av tvingande lagstiftning
Eventbyrå eller konferensanläggning i samband med bokningar och catering
IT‐tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra
IT‐lösningar) så som Office 365, Mailchimp, Worldpress, Loopia m.fl.

Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data
hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda
tredje parter.
När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för de ändamål vi har
angivit. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga
garantier för säkerhet och sekretess för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla
personuppgiftsbiträden där de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar
sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav som gäller internationell överföring av
personuppgifter.
Vi förmedlar aldrig dina personuppgifter till någon annan tredje part.
En incident i vår datasäkerhet som kan leda till obehörig åtkomst av personuppgifter anmäls till
tillsynsmyndigheten inom 72 timmar. De registrerade informeras i det fall det finns risk för kränkning
av deras rättigheter.

6. Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma
att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett en leverantör eller underleverantör. Då
vi är fast beslutna att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och
organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat
skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

7. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
Vi lagrar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig
och så länge du är medlem samt så länge det eventuellt krävs enligt lagstadgade lagringstider.

8. Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
All information om dina rättigheter finns på Datainspektionens hemsida:
https://www.datainspektionen.se/lagar‐‐regler/dataskyddsforordningen/de‐registrerades‐
rattigheter/
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