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INTERN INTEGRITETSPOLICY 

Skånesemin ekonomisk förening 

Allmän information om behandling av anställdas och förtroendevaldas 
personuppgifter 

Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s allmänna dataskyddsförordning som lag i Sverige, vilket 

innebär att personuppgiftslagen (1998:204) upphävs. Dataskyddsförordningen syftar till att skydda 

privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas och detta 

skydd har förstärkts i och med antagandet av dataskyddsförordningen. Enligt 

dataskyddsförordningen måste alla personuppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i 

förhållande till den registrerade. En viktig del i integritetsskyddet är alltså att den vars 

personuppgifter behandlas informeras om de behandlingar som utförs. 

Skånesemin ekonomisk förening, org.nr 742000-2029, Råby 2003, 242 92 Hörby (”Skånesemin” 

eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som utförs med anledning 

av din anställning eller ditt förtroendeuppdrag hos oss. Denna integritetspolicy förklarar hur dina 

personuppgifter kommer behandlas av Skånesemin. 

Personuppgifter som samlas in av Skånesemin 

Skånesemin samlar in och behandlar sådana personuppgifter som du lämnar till oss, eller anlitad 

rekryteringsfirma, i samband med påbörjande av och under din anställning eller ditt 

förtroendeuppdrag. Personuppgifter kan även samlas in från andra källor, t.ex. från tidigare 

arbetsgivare, myndigheter eller allmänt tillgängliga register. De personuppgifter som kan samlas in 

och behandlas är följande. 

Om du är anställd eller förtroendevald: 

 namn, adress, telefonnummer, mailadress; 

 personnummer; 

 bankkonto; och 

 fotografier. 

Utöver ovan behandlar vi för anställd även följande typer av uppgifter: 

 anställningskontrakt, anställningsform, anställningsnummer; 

 uppgifter om semester, ledighet, förmåner, försäkringar; 

 uppgifter om sjukfrånvaro, sjuklön, rehabiliteringsåtgärder samt sjukintyg; och/eller 

 uppgifter om din tjänst, intern och extern utbildning, kompetens, arbetslivserfarenhet och 

betyg; samt 

 vid behov, uppgift om fackföreningstillhörighet. 

Skånesemin kan även komma att samla in kontaktuppgifter i form av namn, telefonnummer och 

relation till en av dina nära anhöriga i syfte att kunna kontakta denne vid sjukdom eller olycksfall 
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under arbetstid. Din nära anhörige informeras om detta genom att du förser denne med ett 

informationsblad som du erhåller av Skånesemin i samband med att kontaktuppgifterna samlas in. 

Hur Skånesemin använder dina personuppgifter 

De allra flesta typer av personuppgifter som Skånesemin behandlar om dig behandlas för att 

administrera ditt anställningsförhållande eller ditt förtroendeuppdrag så att Skånesemin därmed kan 

uppfylla ditt anställningsavtal och/eller uppdrag. Utöver att behandla dina personuppgifter för att 

uppfylla ditt anställningsavtal med Skånesemin kan vi även komma att använda uppgifterna för andra 

ändamål och med stöd av andra rättsliga grunder. Sammanfattningsvis använder Skånesemin 

insamlade personuppgifter för nedan angivna ändamål och med stöd av nedan angivna grunder. 

 Fullgörelse av anställningsavtal 

 För administration av ditt anställningsförhållande eller förtroendeuppdrag, 

utbetalning av lön eller arvode och för att Skånesemin ska kunna leda och fördela 

arbetet, upprätthålla kompetens samt följa upp föreningens verksamhet. 

Kontaktuppgifter och yrkesrelaterade uppgifter kan komma att publiceras på 

Skånesemins externa hemsida i syfte att marknadsföra Skånesemin och dess 

medarbetare. Körjournaler behandlas i syfte att visa att eventuell företagsbil inte 

utgör en skattepliktig förmån. 

 Uppfyllande av rättslig skyldighet 

 Skatteuppgifter, lönespecifikationer och annan räkenskapsinformation behandlas i 

enlighet med tillämplig lagstiftning. 

 Uppfyllande av skyldigheter på arbetsrättens område 

 För uppgifter angående sjukfrånvaro, sjuklön, yrkesskador, förtur vid 

återanställning, m.m., vilka behandlas endast i den utsträckning som krävs för att 

Skånesemin ska kunna fullgöra sina skyldigheter eller utöva sina rättigheter inom 

arbetsrätten. 

 Berättigat intresse 

 Bilder på anställda och/eller förtroendevalda kan komma att publiceras på 

Skånesemins externa hemsida, Skånesemin sociala medier, i Skånesemins 

medlemsblad och/eller Skånesemins Årsredovisning.  

Överföring av personuppgifter 

Skånesemin kan för ovan angivna ändamål komma att överföra dina personuppgifter till följande 

kategorier av mottagare: 

 medlemmar i Skånesemin samt allmänheten (via Skånesemins externa hemsida); 

 förmedlare och/eller förvaltare av försäkrings- och pensionstjänster; 

 fackföreningar;  

 Skatteverket, Försäkringskassan och eventuella andra berörda myndigheter; 

 Skånesemins systerföreningar;  

 leverantörer av elektroniska körjournaler; och/eller 

 leverantörer av Skånesemins IT- och telefonsystem. 
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 Länstyrelsen i samband med olika gemensamma rådgivningsprogram där specifik personal 

måste uppges. 

Skånesemin iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina 

personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att 

lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Dina personuppgifter kan dock komma att lämnas ut för att 

Skånesemin ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag. 

Skånesemin överför aldrig några personuppgifter till länder utanför EU/EES och vi säljer inte några 

personuppgifter. 

Lagring av personuppgifter 

Skånesemin sparar personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med 

behandlingen eller så länge det föreligger skyldighet att spara uppgifterna enligt lag, förordning eller 

myndighetsbeslut. Personuppgifter raderas normalt efter att anställningen har upphört, men vissa 

uppgifter kan komma att sparas under en längre period om det behövs för administrativa ändamål, 

till exempel för utbetalning av pension eller för lämnande av referenser till andra arbetsgivare, eller 

om Skånesemin är ålagt att spara uppgifterna enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. 

Dina rättigheter 

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig som Skånesemin behandlar och 

hur dessa används samt varifrån dessa uppgifter har hämtats och till vilka mottagare eller kategorier 

av mottagare som uppgifterna har lämnats ut. Du kan begära att uppgifter om dig rättas om de skulle 

vara felaktiga eller ofullständiga. I enlighet med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att 

dina personuppgifter ska raderas, att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas samt att 

invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har också rätt att begära att få dina 

personuppgifter överförda i elektroniskt format. 

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att Skånesemins behandling av dina 

personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt. 

Frågor om behandlingen av dina personuppgifter 

Om du har några frågor eller synpunkter angående behandlingen av dina personuppgifter kan du 

vända dig till Skånesemin enligt nedan kontaktuppgifter.

 

Skånesemin ekonomisk förening 

Råby 2003 

242 92 Hörby 

 

info@skanesemin.se 

0415-195 00 


