DINA PERSONUPPGIFTER ÄR VIKTIGA FÖR OSS
För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter som du
lämnar till oss som kund, när du certifierar dig, blir medlem etc. Vi ser till att dina personuppgifter
alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer
och rutiner. I denna text redogör vi översiktligt för hur vi hanterar dina personuppgifter i enlighet
med GDPR.

Vem ansvarar för dina personuppgifter
Ideella Föreningen Svenskt Projektforum, nedan kallad Svenskt Projektforum, org.nr 802008-4102,
ansvarar för hur dina personuppgifter behandlas. Det kallas enligt lagen för att man är
personuppgiftsansvarig. Vill du komma i kontakt med oss är vår adress Svenskt Projektforum,
Svärdvägen 9, 182 33 Danderyd, mail info@projektforum.se eller telefon till växel 08-22 14 13.

Så behandlas dina personuppgifter och varför
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål
kopplade till verksamheten. Dina personuppgifter samlas in och används för att fullgöra avtal med
dig, för att uppfylla lagkrav, för marknadsföringsändamål eller för andra berättigade intressen.
Till vad dina personuppgifter används mer konkret och hur länge de sparas beror på vilken eller
vilka relationer du har till oss.
Den främsta källan till personuppgifter är när du lämnar uppgifter om dig själv i samband med att
du blir medlem hos oss, när du certifierar dig och fyller i en ansökan, deltar i kurser, seminarier,
event eller nätverk. Exempel på personuppgifter är namn, födelsedatum, fakturaadress,
leveransadress, e-postadress och mobiltelefonnummer.

Vilka delar vi uppgifterna med?
När du ansöker om en IPMA Certifiering medger du att vi rapporterar ditt namn, certifieringsnivå
samt certifieringsnummer till IPMA International som administrerar det internationella registret. Du
kan välja att inte publicera ditt certifikat, kontakta oss i detta fall. Övriga uppgifter kommer inte att
överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat
beslutsfattande.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Nedan följer en sammanställning för den lagliga grunden i behandlingen av personuppgifter som
sker inom Svenskt Projektforums verksamhet.
Ändamål för behandling
Medlemskap i föreningen
Certifiering
Kurser
Event
Nätverk
Seminarium
Webinarium

Laglig grund
Avtal
Avtal
Avtal
Avtal
Intresseavvägning
Intresseavvägning
Intresseavvägning
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Dina personuppgifter sparas så länge de behövs, exempelvis för att vi ska kunna följa lagen. När
uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller inget lagkrav föreligger tar vi bort eller
avidentifiera dem.

Rättigheter
Som registrerad hos Svenskt Projektforum har du följande rättigheter:
Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som finns hos oss. Vi har samlat
dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund
och lagringstid. Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka
personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig. Du har rätt att begära rättning om vi har
felaktigheter registrerade om dig.
Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:
– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl
som väger tyngre än ditt intresse.
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
– Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla
uppgifterna. Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under
förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är
personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina
handlingar/aktiviteter. Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran
uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att tjänsten ska fungera.
Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Svenskt Projektforum kommer då att
upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds. Du har rätt att framföra klagomål till
Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.
Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår växel på telefon 08-22 14 13 eller
via mail info@projektforum.se.
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