
 
 
 
 

Swedwatchs integritetspolicy 

Swedwatch behandlar olika former av personuppgifter. Den här integritetspolicyn visar hur vi 

hanterar personuppgifter och hur din rätt till skydd av dina personuppgifter hanteras hos oss. 

Swedwatch (organisationsnummer 802415-4737) är juridiskt ansvarig. Detta innebär att vi ansvarar 

för att behandling av personuppgifter inom vår verksamhet sker efter gällande lagstiftning. 

Vi samlar i huvudsak in uppgifter i samband med att du själv lämnar dem till oss samt när du i annat 

fall kommunicerar med oss, till exempel via e-post, telefon eller sociala medier. 

Exempel på när inhämtning kan ske är när: 

• Du fyller i dina personuppgifter eller kontaktar oss på någon av våra plattformar, exempelvis 

swedwatch.org, på våra sociala mediekanaler, via telefon, per post eller e-post. 

• Du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev 

• Du anmäler dig till en kurs/seminarium 

• Du söker utannonserad tjänst och/eller praktikplats 

• Du deltar i ett upprop eller annan form av namninsamling 

• Du besöker våra digitala mediekanaler och godkänner våra cookies  

All behandling av personuppgifter syftar endast till att möjliggöra sådan verksamhet som är förenlig 

med våra stadgar. Dina personuppgifter kan vi behöva använda för att kontakta dig rörande 

information om vår verksamhet generellt samt för att exempelvis ge mer specifik information om 

aktuella händelser. Vi behandlar i huvudsak dina personuppgifter för att kunna göra följande: 

• Möjliggöra god service, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller 

skicka information som du har begärt, exempelvis nyhetsbrev. 

• För att förmedla information till dig via telefon, e-post eller via post. 

Vilka uppgifter samlar vi in? 

De personuppgifter vi samlar in kan röra sig om följande: 

• Person- och kontaktuppgifter; namn, födelsedatum, personnummer, mobiltelefonnummer, 

e-postadress, postadress samt faktura- och leveransadress. 

• Betalningsuppgifter; fakturainformation och bankkontonummer. 

När vi anlitar en tjänsteleverantör som personuppgiftsbiträde ska det vara reglerat i ett biträdesavtal. 

Biträdet får endast behandla uppgifter enligt våra instruktioner. Biträdet ska garantera korrekthet 

och säkerhet i samband med uppdraget. 

Administration 

Utöver de ändamål som anges ovan så kan det finnas ytterligare, som anges när dina uppgifter 

samlas in. Vi samlar också in personuppgifter för att kunna fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga 

förpliktelser, exempelvis av bokförings- och skattemässiga skäl. Andra ändamål kan vara: 

• När du skickar e-post till någon anställd på Swedwatch eller till någon av våra andra e-

postadresser används dina uppgifter för att upprätthålla kontakten med dig. Detsamma 

gäller i omvänd ordning, när vi mejlat dig. 

 

 



 
 
 
 

• När du ringer någon av våra anställda kan dina uppgifter användas för att vi ska kunna 

upprätthålla kontakten med dig. 

• Om du är i kontakt med oss i din yrkesroll eller på annat satt blir involverad i vår verksamhet 

kan dina uppgifter förekomma i protokoll, minnesanteckningar, som referens i fakturor eller 

liknande. 

• Om du söker utannonserad tjänst behandlar vi dina uppgifter för att hålla dig informerad om 

rekryteringsprocessen. 

• Som anställd hos oss används dina uppgifter för personaladministration, löneadministration, 

för att tillgodose din fysiska säkerhet men även för att tillgodose vår IT- och 

informationssäkerhet. 

• I vår ekonomiska administration och uppföljning förekommer personuppgifter på fakturor, i 

verifikationer, avstämningsunderlag, i utredningar och andra underlag men även i 

kommunikation med berörda parter. 

• I vår verksamhetsuppföljning förekommer personuppgifter i interna rapporteringssystem, 

rapporter och redovisningar. 

Till vem lämnas uppgifterna ut? 

Vi kan dela med oss av information till andra som behandlar data å våra vägnar för att vi ska kunna 

bedriva delar av vår verksamhet på ett kostnadseffektivt och säkert sätt. Exempel kan vara tryckerier, 

IT- leverantörer, m.fl. 

Det är dock alltid Swedwatch som ansvarar för behandlingen och tjänsteleverantörer får inte 

behandla personuppgifterna annat än vad som är avtalat. Vi kommer inte att sälja dina 

personuppgifter till tredje part. Ett sådant förfarande kräver ditt uttryckliga tillstånd. 

Swedwatch strävar efter att lagra personuppgifter inom EU/EES, men personuppgifter kan komma 

att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av en leverantör eller underleverantör. Vi vidtar 

säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat 

skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. 

Cookies 

När du besöker vår webbplats använder vi cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du 

besöker begär att spara på din dator. Cookies används för att ge en besökare tillgång till olika 

funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. 

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den 

används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte 

den aktuella webbplatsen. 

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, 

lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du 

har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger 

din webbläsare. 

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av 

cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren 

kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsarens hjälpsidor för mer information. 

 



 
 
 
 

Rättsliga grunder  

Swedwatch ser alltid till att ha en rättslig grund för att behandla personuppgifter.  

Avtal: Den vanligaste rättsliga grunden för oss är att det råder ett avtalsförhållande med en medlem, 

givare, kund, leverantör, samarbetspartner eller anställd. Vi behöver behandla uppgifter för att 

fullgöra avtalet. Vi kan också behöva vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan vi ingår 

avtal och även en tid efter att avtalet har upphört.  

Lagkrav: Vi kan vara tvungna enligt lag. Det gäller bland annat inom områden som ekonomisk 

redovisning och arbetsrätt. Vi måste behandla uppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse. 

Intresseavvägning: Vi kan ha en intresseavvägning som rättslig grund. Vi behöver behandla uppgifter 

för ett ändamål som rör våra berättigade intressen. Varje intresseavvägning ska vara dokumenterad. 

Samtycke: Om vi inte kan stödja oss på ett avtal, ett lagkrav eller en intresseavvägning måste vi 

inhämta samtycke. Den som samtycker ska få klar och tydlig information om vad samtycket avser. 

Samtycket går att återkalla när som helst. 

 

Hur länge sparas uppgifterna? 

De uppgifter som vi samlar in behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika långt 

tid beroende på vad de ska användas till och våra skyldigheter enligt lag. Om vi inte anger något 

annat raderas (eller anonymiseras) dina personuppgifter efter maximalt 36 månader, om vi inte 

enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen).  

Dina rättigheter 

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och möjlighet att påverka din information och 

vad som sparas. Du har rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter, få dem rättade eller att 

borttagna.  

• Rättelser, begränsningar och borttagning 

Du har alltid rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade eller att behandlingen ska begränsas. Du 

kan också begära att ditt namn tas bort. Ibland kan dock legala skyldigheter hindra oss från att till 

exempel ta bort personuppgifter.  

• Rätt till invändning 

Du har i vissa fall rätt att motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter. Undantag är när annan 

lagstiftning ligger till grund för behandlingen. Du kan när som helst avstå från att ta emot information 

från oss. I nyhetsbrev är det enklaste att klicka på ”avsluta prenumeration”. Vill du avstå från annan 

kommunikation är du alltid välkommen att kontakta oss på info@swedwatch.org. 

• Rätt till tillgång 

Du kan begära information om vilka personuppgifter som Swedwatch behandlar om dig och i vilket 

syfte (så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad 

av dig. Specificera gärna de kategorier av uppgifter du vill ha tillgång till. Observera att vi endast 

lämna ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. 

Rätt att inge klagomål hos Datainspektionen 

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot Dataskyddsförordningen har du 

rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. 

 



 
 
 
Länkar till andra webbplatser 

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller 

material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom vi saknar 

kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess 

innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av 

dessa länkar. 

Eventuella förändringar i integritetspolicyn 

Vi kan komma att göra förändringar i integritetspolicyn. Den finns alltid under rubriken Om 

Swedwatch på vår webbplats. 


