
 

Integritetspolicy för Föreningen Norden 
 

Föreningen Norden värnar om din personliga integritet och din rätt att ha kontroll över dina 
personuppgifter. Föreningen Norden vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina 
personuppgifter till oss och därför är vi öppna med vilken data vi samlar in och varför vi gör 
det.  

Dataskyddsförordningen – GDPR – gäller som lag i alla EU:s medlemsländer. Denna har 
bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter, särskilt din rätt 
till skydd av personuppgifter.  

Denna integritetspolicy förklarar hur Föreningen Norden samlar in och använder dina 
personuppgifter. All behandling av personuppgifter inom Föreningen Norden sker i enlighet 
med tillämplig lagstiftning 

 

Personuppgiftsansvarig 
Personuppgiftsansvarig för Föreningen Nordens insamlade personuppgifter är Föreningen 
Norden, org nr 802002-4546. 

 

Ändamål med registreringen och behandlingen av personuppgifter 
Föreningen Norden registrerar personuppgifter i syfte att ge bästa möjliga service till 
medlemmar och övriga samarbetspartners, samt för att på ett smidigt och effektivt sätt 
kunna kommunicera med medlemmar, förtroendevalda, projektdeltagare, projektpartners och 
samarbetspartners.  

Exempel på behandlingar är att: 

• administrera medlemskap i Föreningen Norden genom avisering av medlemsavgifter, 
utskick av Nordens Tidning, utskick av nyhetsbrev/information från Föreningen 
Norden centralt eller från lokalavdelning eller distrikt.  

• fullgöra utskick av Nordens Tidning till prenumeranter. 
• möjliggöra god service som att hantera förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller 

skicka information. 
• ta fram statistik om våra medlemmar på aggregerad nivå.  
• om du är anställd hos oss används dina personuppgifter för personaladministration, 

löneadministration, IT- och informationssäkerhet. 

Utöver de ändamål som anges ovan kan det finnas ytterligare ändamål som anges när dina 
personuppgifter inhämtas. Personuppgifter inhämtas också för att kunna fullgöra våra 
avtalsenliga och lagenliga förpliktelser, till exempel bokföringsmässiga skäl. Föreningen 



Norden uppdaterar och kompletterar dina uppgifter från andra offentliga register till exempel 
SPAR och arbetar kontinuerligt med god registervård. 

 

Insamling av personuppgifter 
Eftersom du kan komma i kontakt med Föreningen Norden i olika sammanhang så kan 
behovet att samla in personuppgifter se olika ut.  
 

Vid följande tillfällen samlar Föreningen Norden in dina personuppgifter 
Listan nedan är inte komplett men visar på ett antal typiska situationer då Föreningen 
Norden inhämtar personuppgifter 

• Du registrerar dig som medlem, 
• Du registrerar dig som prenumerant på vår tidning/nyhetsbrev,  
• Du deltar i något av våra projekt som samarbetspartner, intressent eller deltagare, 
• Du deltar i något av våra arrangemang,  
• Du skänker en gåva, 
• Du är anställd av Föreningen Norden. 

 

Vilken typ av personuppgifter samlar Föreningen Norden in 
Vi samlar in olika typer av personuppgifter;  

• Kontaktuppgifter såsom; 
o Namn 
o Personnummer 
o Födelsedatum 
o Telefonnummer 
o Mailadresser 
o Postadress och eventuell faktura/leveransadress 

• Betalningsuppgifter 
o Fakturainformation - betalningsinformation 
o Bankkontonummer (för anställda och vid behov av förtroendevalda)  

 

På vilken laglig grund samlas personuppgifter in 

 
Avtal och rättslig förpliktelse 
Är du medlem i Föreningen Norden är det avtalet om medlemskap som är den lagliga 
grunden för att behandla vissa personuppgifter om dig.  

Är du anställd av Föreningen Norden är det ditt anställningsavtal som är den lagliga grunden 
för behandling av personuppgifter.  
 

Berättigat intresse 
I vissa fall kan Föreningen Norden ha ett berättigat intresse av att samla in och behandla 
personuppgifter. Det kan handla om att: 

• administrera deltagande i aktiviteter och arrangemang, 



• förbättra och övervaka hur vår webbplats fungerar, 
• administrera gåvor och andra donationer. 

 

Samtycke 
Vid särskilda tillfällen kan samtycke användas som laglig grund för behandling av 
personuppgifter. I de fall att du vill återkalla ditt samtycke kan du när som helst göra det 
genom att kontakta Föreningen Nordens kansli. 

 

Vem får ta del av personuppgifterna 
För att behandla dina personuppgifter enligt ändamål angivna ovan, kan Föreningen Norden 
behöva dela dina personuppgifter med extern samarbetspartner. Om så sker, vidtar 
Föreningen Norden alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att 
säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.  

Föreningen Norden samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom 
EU/EES. 

Föreningen Nordens kansli sköter det centrala medlemsregistret varje lokalavdelning och 
distrikt har endast tillgång till personuppgifter avseende sina egna medlemmar.  

Föreningen Norden kommer inte att sälja eller lämna ut dina personuppgifter till tredje part. 
 

Rättigheter 
Du som är registrerad med personuppgifter i våra system har ett antal rättigheter:  

• Rätt att få tillgång till dina uppgifter. En gång per år har du rätt att erhålla information 
om vilka personuppgifter som är registrerade hos Föreningen Norden, genom att 
skriftligt begära ett registerutdrag från oss. 

• Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig.  
• Rätt att bli bortglömd. Du har rätt att begära att Föreningen Norden raderar dina 

personuppgifter. Det kan dock finnas legala skyldigheter, tex enligt bokföringslagen 
som hindrar oss från att omedelbart radera personuppgifterna, i så fall får dina 
personuppgifter endast användas för att uppfylla de legala skyldigheterna. 

• Rätt att motsätta dig att dina uppgifter behandlas. Du har rätt att motsätta dig att 
Föreningen Norden behandlar dina personuppgifter, undantaget om annan 
lagstiftning ligger till grund för behandlingen. 

• Rätt att föra fram klagomål till Datainspektionen. Om du anser att Föreningen Norden 
behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna in ett klagomål till 
Datainspektionen. 

• Rätt till dataportabilitet. Om du lämnat dina personuppgifter har du i vissa fall rätt att 
få ut dessa och använda dem på annat håll. Föreningen Norden är skyldig att 
underlätta en sådan överflyttning. 

 

Hur länge sparas personuppgifter  
Föreningen Norden lagrar inte personuppgifter längre än nödvändigt enligt Föreningen 
Nordens stadgar eller lagstiftning som ställer krav på lagringstider. 



Kontakta oss om du har några frågor 
 
Föreningen Norden, org nr 802002-4546 

Telefon 08 – 506 113 00 (vardagar kl 9-11) 
Mail: info@norden.se  

Postadress: Box 1083, 101 39 Stockholm 
Besöksadress: 7A Posthuset, Vasagatan 28, 111 20 Stockholm 

mailto:info@norden.se

