
Behandling av dina personuppgifter på SVIB 
Vi på SVIB värnar om våra medlemmar, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in och använda 

dina uppgifter med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken 

information vi samlar in om dig och hur vi använder den. 

Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade, och att behandlingen följer gällande 

dataskyddsregler och våra interna rutiner. 

Genom att betala medlemsavgift och anmäla er till SVIBs arrangemang och events accepterar du att 

SVIB sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår 

nedan. All hantering sker enligt personuppgiftslagen (1998:204) och vi som organisation har ett 

personuppgiftsansvar. Från den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen av EU:s nya 

dataskyddsförordning GDPR (2016/679), om skydd för fysiska personer med avseende på 

behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. Dessa lagar har till 

uppgift att skydda din personliga integritet. På  Datainspektionens webbplats  kan du läsa mer. 

Vilka personuppgifter behandlas 

Vi behöver spara och använda vissa uppgifter om dig för att kunna administrera medlemskapet samt 

meddela om kommande SVIBs events och program. Uppgifter som sparas och används är namn & 

efternamn, typ av medlemskap, fysisk/faktura/e-postadresser, telefonnummer och arbetsplats. 

Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan 

personuppgiftsbehandling som gäller allergier, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag, 

det gäller endast för arrangemang där måltider ingår, om du själv frivilligt lämnar informationen, 

dessa raderas efter utbildningens slut. 

 

Dina rättigheter 
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få 

tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga 

personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och 

begära att få personuppgifter raderas från vårt system. 

En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@svib.se Du har också möjlighet att ändra 

dina personuppgifter via Edit my profile när du är inloggat på SVIS hemsidan. Du har också rätt att 

vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är 

missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till 

oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling. 

 

https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/introduktion-till-dataskyddsforordningen/
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/introduktion-till-dataskyddsforordningen/
https://www.datainspektionen.se/
mailto:info@iurochskur.se
http://svib.se/login

