Antagen av Junis förbundsstyrelse den 14/11 2020

Integritetspolicy Junis

Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. I denna integritetspolicy beskrivs när, hur
och i vilket syfte Junis hanterar dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du
har som registrerad hos oss och hur du kan kontakta oss. Policyn gäller för de tillfällen då du
kommer i kontakt med oss via vår hemsida, sociala medier, e-post, post, telefon, fysiska
möten som medlem, som deltagare på digitala möten, i din yrkesroll eller som allmänt
intresserad av vår verksamhet.
Personuppgiftsansvar
Junis (802008-7899) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som
Junis utför enligt denna integritetspolicy och ansvarar för att behandlingen av
personuppgifterna sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Nedan anges när, hur
och i vilket syfte dina personuppgifter kommer att samlas in och behandlas av Junis.
Junis är ett förbund som består av distrikt, kretsar och föreningar. Hur ansvaret för
personuppgifter är fördelat oss emellan redogörs för i denna policy och i bilaga 1. Du kan
alltid kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan oavsett var i organisationen dina uppgifter
behandlas. Här finns en länk till våra föreningar och distrikt.
Kontaktuppgifter
Junis, organisationsnummer 802008-7899, Box 128 25, 112 97 Stockholm.
Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling.
Kontaktperson för förbundets hantering av personuppgifter är vår datasamordnare som du når
på datasamordnare@junis.se. För allmänna frågor kontakta oss på info@junis.se eller 08-672
60 70.

1. För dig som blir och är medlem
1.1 Personuppgiftsansvarig
När du blir medlem ansvarar den organisation (förening, krets, distrikt eller förbund) inom
Junis som samlar in dina uppgifter för uppgifterna tills de har registrerats i vårt
medlemsregister. För de uppgifter som är registrerade i systemet har alla organisationer ett
gemensamt personuppgiftsansvar (se bilaga 1). Så snart någon organisation använder
uppgifterna utanför medlemsregistret, till exempel för att skriva ut en deltagarlista, skicka ett
nyhetsbrev eller sammanställa statistik så ansvarar den organisationen för hanteringen.
1.2 Dessa uppgifter hanterar vi om dig som blir och är medlem
När du blir medlem samlar vi in följande uppgifter antingen via webbformulär eller
pappersblankett: personnummer, namn, adress, telefon och e-post. Vi registrerar även ett
inträdesdatum och ett eventuellt betaldatum. Om du inte har ett svenskt personnummer (eller
om du inte kan ditt personnummer) registrerar vi ditt födelsedatum eller ditt
samordningsnummer. Detta är uppgifter som du behöver lämna till oss för att vi ska kunna
registrera dig som medlem. Om du inte lämnar dessa uppgifter så kan vi inte heller erbjuda ett
medlemskap då det saknas nödvändig information för att registrera medlemskapet och vi kan
inte heller leva upp till de rättsliga förpliktelser som bokföringslagen kräver. Om du betalar
medlemsavgift får vi även uppgifter som är kopplade till det betalsätt du använder.
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För att kunna hålla våra register korrekta uppdaterar och kompletterar vi dina uppgifter från
en extern part som tillhandahåller underlag från folkbokföringen vid behov. I dagsläget är det
SPAR som vi hämtar uppgifterna från.
För dig som är medlem kan vi även komma att hantera andra uppgifter som du delar med oss.
Till exempel om du mejlar oss, anmäler dig till en utbildning eller deltar i en aktivitet där du
lämnar uppgifter. Du hittar mer information om dessa behandlingar längre ner i detta
dokument.
I Junis stadgar finns grunder för att utesluta en medlem. Om en medlems beteende skulle leda
till ett uteslutningsärende kommer personuppgifter för att handlägga ärendet att hanteras.
1.3 Varför hanterar vi dina uppgifter?
För dig som blivande eller befintlig medlem behöver vi hantera dina personuppgifter för att
administrera medlemsuppgifter, hålla kontakt med dig samt sköta våra skyldigheter som
medlemsorganisation enligt våra stadgar, lagar och förordningar samt praxis.
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån avtal som rättslig grund:
För att kunna hantera och administrera ditt medlemskap, till exempel för registrering i
medlemsregistret.
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån rättslig förpliktelse:
För att kunna sköta vår redovisning, ha en korrekt ekonomihantering och sammanställa
statistik som krävs enlig lag.
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån berättigat intresse:
För att kunna kommunicera med dig som medlem via mejl, telefon och brev och hantera
ärenden i organisationens intresse. Vårt berättigade intresse av denna hantering är att sköta
administrativa uppgifter som service till medlemmar och för att ha en fungerande
organisation. Vi behöver också kunna skicka information till medlemmar om verksamheten i
förbundet och hela IOGT-NTO-rörelsen 1. Junis medlemstidning heter Struten och gör
tidningsutskick till medlemmar. Du kan när du vill avregistrera dig från detta genom att
kontakta info@junis.se.
1.4 Vem får tillgång till dina uppgifter?
I varje lokalförening inom Junis finns en eller flera registeransvariga som hanterar dina
uppgifter i vårt medlemsregister. I varje krets och distrikt finns en eller flera registeransvariga
som kan hantera uppgifter inom alla föreningar inom distriktets eller kretsens område. På
förbundsnivå finns anställda som i olika utsträckning, beroende på sina arbetsuppgifter, har
tillgång till olika delar och uppgifter i medlemsregistret. Utöver detta finns även
förtroendevalda på riksnivå som kan ha nytta av att se uppgifter i registret utifrån sitt uppdrag.
Medlemsuppgifter kan även vid behov delas inom IOGT-NTO-rörelsen, för detta har ett
samverkansavtal upprättats.
Dina uppgifter delas också med de som är personuppgiftsbiträden till Junis, till exempel IT,
systemleverantörer, molntjänstleverantörer och revisorer.

IOGT-NTO-rörelsen består av förbunden IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund, Junis och
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.
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Vi kan också komma att dela dina uppgifter med andra aktörer som själva är
personuppgiftsansvariga för sin hantering. Det kan till exempel vara i försäkringsärenden när
vi behöver bekräfta att du är medlem och omfattas av vår medlemsförsäkring.
Vid behov delar vi även personuppgifter med offentliga aktörer när Junis ansöker om projekt/organisationsbidrag.
1.5 Så länge hanterar vi dina uppgifter
Dina personuppgifter sparas i eBas under innevarande år och i två kalenderår efter det eller
tills du begär att medlemskapet ska upphöra. Om du begär att medlemskapet ska upphöra tas
uppgifterna för innevarande år bort. Vid årsskiftet, två kalenderår efter att uppgifterna har
lagts in, anonymiseras dina uppgifter och kan då endast användas för statistiska ändamål.
Andra uppgifter som du lämnat under din tid som medlem hanteras i enlighet med övriga
punkter nedan.

2. För dig som är föreslagen att bli eller är
förtroendevald eller ingår i en arbetsgrupp på
förbundsnivå
2.1 Personuppgiftsansvar
När du blir förtroendevald ansvarar den organisation (förening, krets, distrikt eller förbund)
inom Junis som samlar in dina uppgifter för uppgifterna tills de har registrerats i vårt
medlemsregister. För de uppgifter som är registrerade i systemet har alla organisationer ett
gemensamt personuppgiftsansvar (se bilaga 1). Så snart någon organisation använder
uppgifterna utanför medlemsregistret, till exempel för att skriva ett protokoll, skicka ett mejl
eller på annat sätt kontakta dig så ansvarar den organisationen för hanteringen.
2.2 Dessa uppgifter hanterar vi om dig som är på förslag att bli eller är
förtroendevald eller ingår i en arbetsgrupp
Inför det att du ska väljas till en styrelse eller arbetsgrupp kan valberedningen för respektive
organisation komma att samla in relevanta uppgifter om dig från dig själv och andra för att se
om du passar för just detta uppdrag. Om du sedan blir nominerad krävs det i vissa fall att fler
uppgifter samlas in. På förbundsnivå görs en kreditupplysning på ledamöter som föreslås sitta
i INRIF:s styrelse.
När du är förtroendevald registreras namn, uppgifter om ditt uppdrag och kontaktuppgifter till
dig i vårt medlemsregister. Förtroendevalda på nationell nivå i förbundsstyrelsen omnämns
också på Junis hemsida. Detta gäller inte dig som enbart ingår i en arbetsgrupp. Dina
uppgifter sparas istället i en deltagarförteckning i Junis server så länge gruppen är aktiv.
Förteckningen innehåller namn och kontaktuppgifter, samt eventuellt uppgifter som krävs för
att betala ut arvode eller ersättning.
Som förtroendevald kan ditt namn och dina kontaktuppgifter förekomma i protokoll och i
andra dokument där gruppens arbete nämns.
2.3 Varför hanterar vi dina uppgifter?
Vi hanterar dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig i din roll som förtroendevald.
Beroende på vilken styrelsefunktion du har kan vi kontakta dig för olika frågor kopplade till
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ditt uppdrag. Vi behöver också hantera uppgifterna av administrativa orsaker för att kunna
uppfylla olika krav som ställs på en ideell organisation, samt för att betala ut eventuellt arvode
eller ersättning.
Som medlem i en arbetsgrupp behöver vi använda dina uppgifter för att hålla kontakt med dig
och arbeta i den grupp där du ingår, samt för att betala ut eventuellt arvode eller ersättning.
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån rättslig förpliktelse:
För att kunna sköta redovisning, ha en korrekt ekonomihantering och sammanställa statistik
som krävs enlig lag.
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån berättigat intresse:
För att kunna kommunicera med dig som förtroendevald eller deltagare i en arbetsgrupp. Vårt
berättigade intresse av denna hantering är att sköta administrativa uppgifter som service till
dig som förtroendevald eller deltagare i en arbetsgrupp och för att ha en fungerande
organisation. Vi behöver också kunna skicka information till dig om verksamheten i vårt
förbund och hela IOGT-NTO-rörelsen.
2.4 Vem får tillgång till dina uppgifter?
I varje lokalförening inom Junis finns en eller flera registeransvariga som hanterar dina
uppgifter i vårt medlemsregister. I varje distrikt och krets finns en eller flera registeransvariga
som kan hantera uppgifter inom alla föreningar inom distriktets eller kretsens område. På
förbundsnivå finns anställda som i olika utsträckning, beroende på sina arbetsuppgifter, har
tillgång till olika delar och uppgifter i medlemsregistret. Utöver detta finns även
förtroendevalda på riksnivå som kan ha nytta av att se uppgifter i registret utifrån sitt uppdrag.
Medlemsuppgifter kan även vid behov delas inom IOGT-NTO-rörelsen och för detta har ett
samverkansavtal upprättats.
Dina uppgifter delas också med de som är personuppgiftsbiträden till Junis, till exempel IT,
systemleverantörer, molntjänstleverantörer och revisorer.
Om du även är kontaktperson kan vi komma att lämna ut dina kontaktuppgifter till
utomstående intressenter som vill komma i kontakt med den organisation du företräder.
Vid behov delar vi även personuppgifter med offentliga aktörer när Junis ansöker om projekt/organisationsbidrag.
2.5 Så länge hanterar vi dina uppgifter
Som förtroendevald sparas dina uppgifter i eBas (i de fall dessa finns inrapporterade) under
innevarande år och därefter i två kalenderår. Vid årsskiftet, två år efter att uppgifterna har
lagts in, anonymiseras dina uppgifter och kan då endast användas för statistiska ändamål. Om
du ingår i en arbetsgrupp med deltagarförteckning tas den bort efter att arbetsgruppen avslutat
sitt arbete. Andra uppgifter som du lämnat under din tid som medlem hanteras i enlighet med
övriga punkter nedan.
Uppgifter i ditt uppdrag som förekommer i protokoll kommer att arkiveras för all framtid.
Underskrift som du gjort i egenskap av firmatecknare finns kvar så länge som tillämpliga
lagar kräver det.
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3. När du anmäler dig och deltar i utbildning,
evenemang eller möte
3.1 Personuppgiftsansvar
När du anmäler dig till en utbildning, ett evenemang eller ett möte ansvarar den organisation
(förening, distrikt, krets eller förbund) inom Junis som ansvarar för sammankomsten för
behandling av personuppgifter. Om du anmäler dig till en aktivitet via eBas har alla
organisationer ett gemensamt personuppgiftsansvar (se bilaga 1). Så snart någon organisation
använder uppgifterna utanför medlemsregistret, till exempel för att skriva ett protokoll, skicka
ett mejl eller på annat sätt kontakta dig så ansvarar den organisationen för hanteringen.
3.2 Dessa uppgifter hanterar vi om dig som är anmäld och deltar i
utbildning, evenemang eller möte
När du anmäler dig till en sammankomst samlar vi in relevanta kontaktuppgifter via
webbformulär, mejl eller pappersblankett. Vi kan även behöva registrera eventuell specialkost
eller speciella behov, samt om du samtycker till att bilder på dig får tas och användas.
Beroende på sammankomstens karaktär kan även andra frågor som behövs för att uppfylla
sammankomstens syfte förekomma.
Vi kan även komma att hantera andra uppgifter som du delar med oss som anmäld. Till
exempel om du mejlar arrangörerna eller annan person i organisationen om sammankomsten.
3.3 Varför hanterar vi dina uppgifter?
Vi hanterar dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig som deltagare i en
sammankomst. Vi behöver också hantera uppgifterna av administrativa orsaker för att kunna
uppfylla olika krav som ställs på en arrangör av den aktuella sammankomsten. Vi kan även
komma att kontakta dig för att fråga om du vill vara med och utvärdera den sammankomst du
deltagit i, vilket är frivilligt.
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån avtal som rättslig grund:
För att kunna administrera din anmälan till en utbildning, till exempel genom att skicka
faktura för ditt deltagande.
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån rättslig förpliktelse:
För att kunna sköta vår redovisning, ha en korrekt ekonomihantering och sammanställa
statistik som krävs enlig lag, förordning, myndighet eller annan aktör.
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån berättigat intresse:
För att kunna kommunicera med dig som deltagare och genomföra sammankomsten på ett så
bra sätt som möjligt för alla deltagare. Vi använder vårt berättigade intresse för att kunna
kommunicera med dig, planera, genomföra, dokumentera och följa upp aktiviteter och
arrangemang.
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån samtycke:
Dokumentation genom film och bilder där du kan identifieras. Om du inte vill vara med på
bild så ska du ges möjlighet att meddela detta i förväg. Skulle du finnas med på en bild där du
kan identifieras och inte vill det tar vi bort bilden så snart du meddelar det.
3.4 Vem får tillgång till dina uppgifter?
De arrangörer av sammankomsten som behöver ha tillgång till dina uppgifter, till exempel
aktörer som står för mat och boende. Uppgifterna kan även delas med andra aktörer som
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samfinansierar arrangemanget, samt om du godkänt det, med de andra deltagarna eller
funktionärerna vid sammankomsten.
Dina uppgifter delas också med de som är personuppgiftsbiträden till Junis, till exempel IT,
systemleverantörer, molntjänstleverantörer och revisorer.
3.5 Så länge hanterar vi dina uppgifter
Uppgifter i en anmälan anonymiseras efter genomförandet. Med undantag för om du
registrerat dig på ett arrangemang via Junis medlemsregister. Då anonymiseras uppgifterna
vid årsskiftet när två år passerat. Andra uppgifter som finns från eventet, såsom bilder eller
fakturor, sparas för dokumentation och enligt krav på redovisning.

4. När du köper något i vår webbshop

För att kunna genomföra dina köp behandlar vi personuppgifter på olika sätt. Det innefattar att
vi mottar din order, skickar en beställningsbekräftelse och administrerar din betalning och
eventuella retur, samt eventuella betalningspåminnelser.
Våra betalningspartners uppfyller säkerhetskraven PCI-DSS (Payment Card Industry Data
Security Standard) som är ett globalt samlingsbegrepp för obligatorisk datasäkerhetsstandard
för hantering av kontoinformation, framtagen av bland annat betalkortsbranschen. För att
skydda din betalkortsinformation och andra känsliga personuppgifter mot obehörig åtkomst
sker transaktionen över SSL och informationen krypteras.
4.1 Personuppgiftsansvar
För de uppgifter som du lämnar i Junis webbshop ansvarar Junis.
4.2 Dessa uppgifter hanterar vi om dig som handlar i vår webbshop
Namn, adress, kontaktuppgifter, eventuellt kort- eller fakturauppgifter, kvitton på inköpta
produkter och cookies om din varukorg.
4.3 Varför hanterar vi dina uppgifter?
I vår webbshop hanterar vi uppgifter för att kunna administrera ditt köp och erbjuda dig
relevanta produkter.
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån avtal som rättslig grund:
För att kunna hantera och administrera ditt köp och fakturering.
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån rättslig förpliktelse:
För att kunna sköta vår redovisning, ha en korrekt ekonomihantering och följa den lagstiftning
som gäller för webbhandel.
4.4 Vem får tillgång till dina uppgifter?
Junis webbshop administreras av Topline som får tillgång till de uppgifter du angivit för att
kunna administrera och distribuera ditt köp.
Dina uppgifter delas också med de som är personuppgiftsbiträden till Junis, till exempel IT,
systemleverantörer, molntjänstleverantörer och revisorer.
Dina uppgifter kan även delas med parter som själva är personuppgiftsansvariga för sin
behandling, till exempel banker, kreditkortsföretag och myndigheter.
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4.5 Så länge hanterar vi dina uppgifter
De uppgifter som behövs för vår redovisning sparas i enlighet med bokföringslagen i sju år.
Andra uppgifter som Topline inhämtar sparas i max fem år.
4.6 Övriga uppgifter
Vi sparar inte betalkortsinformation efter betalningens genomförande om du inte väljer att
göra en återkommande betalning. Då sparas dina betalkortsuppgifter hos vår betalningspartner
tills du väljer att ta bort dem själv eller om du kontaktar oss för att avregistrera dig.

5. När du ger en gåva till Junis

Junis tar emot gåvor från privatpersoner och företag. Insamlingsverksamheten bedrivs enskilt
och tillsammans med Ungdomens Nykterhetsförbund, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund och
IOGT-NTO inom ramen för den gemensamma föreningen IOGT-NTO-rörelsen ideell
förening, organisationsnummer 802497-7434.
5.1 Personuppgiftsansvar
Den juridiska organisation som du ger en gåva till ansvarar för hanteringen av dina uppgifter.
5.2 Dessa uppgifter hanterar vi om dig som ger en gåva
De uppgifter som lämnas i samband med gåvan. Gåvan kan också ges anonymt men om
betalning sker via Swish eller kreditkort så måste vi hantera uppgifterna kopplade till det. För
att leva upp till redovisningskrav kan vi även behöva samla in kompletterande information om
dig. Denna information kan också användas för att kunna återkomma till dig, dock inte om du
vill vara anonym eller tackat nej till utskick från oss.
Om Junis mottar en testamentsgåva får vi även kännedom om vilka andra som är arvingar och
handlingar kopplade till bouppteckning och arvskiften.
5.3 Varför hanterar vi dina uppgifter?
För att leva upp till krav i gällande lagstiftning om gåvohantering, för att kunna återkoppla till
dig att din gåva kommit fram och berätta mer om vår verksamhet.
Ibland kan vi få in uppgifter om dig från någon annan, till exempel om någon ger en gåva i
ditt namn, i så fall informerar vi dig om det och hur vi fått uppgifterna.
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån avtal som rättslig grund:
För att kunna hantera och administrera din gåva.
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån rättslig förpliktelse:
För att kunna sköta vår redovisning, ha en korrekt ekonomihantering och följa den lagstiftning
som gäller för gåvohantering.
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån berättigat intresse:
För att kunna återkomma till dig med information om din gåva och vår verksamhet.
5.4 Vem får tillgång till dina uppgifter?
Den organisation som du gett gåvan till utser och begränsar vilka som ansvarar för
hanteringen av dina uppgifter.

Antagen av Junis förbundsstyrelse den 14/11 2020

Vissa uppgifter behöver enligt lag lämnas vidare till myndigheter eller kontrollorgan.
Dina uppgifter delas också med de som är personuppgiftsbiträden till Junis, till exempel IT,
systemleverantörer, molntjänstleverantörer och revisorer.
Dina uppgifter kan även delas med parter som själva är personuppgiftsansvariga för sin
behandling, till exempel banker, kreditkortsföretag och myndigheter.
5.5 Så länge hanterar vi dina uppgifter
Uppgifter som hänför sig till bokföring och redovisning hanterats i enlighet med
bokföringslagen i sju år. Testamenten behöver sparas så länge som gåvan kräver och sedan i
ytterligare sju år.

6. När du är med på film och/eller bilder

Vi använder filmer och bild från vår verksamhet på vår hemsida, i de utskick vi gör, i
trycksaker och i vår marknadsföring på olika sätt. I filmer och bild där du porträtteras skriver
vi ett särskilt avtal. Om personen är ett barn samlas samtycke in från vårdnadshavaren. Bilder
på stora grupper där endast du själv eller någon närstående skulle kunna känna igen dig kan
publiceras utan att särskilt samtycke samlas in.
Vid intervjuer och porträttbilder ska vi beskriva vårt syfte och användningsområde för den
person vars berättelse/bild vi önskar publicera. Vid användning av bilder på barn ska extra
hänsyn iakttas. Vi undviker att porträttera barn som befinner sig i en utsatt situation. Vi gör
alltid en konsekvensbedömning vid publicering av porträttbilder och/eller barns fulla namn.
6.1 Personuppgiftsansvar
Den juridiska personen som tar en bild av dig eller filmar dig inom Junis ansvarar för
hanteringen av dina uppgifter.
6.2 Dessa uppgifter hanterar vi om dig som är med på film och/eller bild
Bild, film, eventuellt namn och kontaktuppgifter och uppgifter som kan förekomma i
bilden/filmen eller text som återger bilden.
6.3 Varför hanterar vi dina uppgifter?
Bilder och film används för att kunna informera om och dokumentera den verksamhet vi gör.
I vissa fall kan bilder/film vara en del av återkopplingen till en bidragsgivare eller sponsor. I
vissa fall behövs bild och film i marknadsföringssyfte men då skrivs alltid ett separat avtal för
det.
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån avtal som rättslig grund:
För att ta fram informations- och påverkansmaterial.
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån rättslig förpliktelse:
För att leva upp till krav inom upphovsrättslagstiftningen för dem bakom kameran. För att
uppfylla krav på projekt- eller bidragsredovisning i vissa fall.
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån samtycke:
Att använda din bild i marknadsföringssyften.

Antagen av Junis förbundsstyrelse den 14/11 2020

6.4 Vem får tillgång till dina uppgifter?
Den juridiska person som samlat in uppgifterna utser och begränsar vilka som ansvarar för
hanteringen av dina uppgifter.
Vissa uppgifter behöver enligt lag lämnas vidare till myndigheter, bidragsgivare eller
kontrollorgan.
Dina uppgifter delas också med de som är personuppgiftsbiträden till Junis, till exempel IT,
systemleverantörer, molntjänstleverantörer och revisorer.
När uppgifterna publiceras på hemsida eller i tryck delas informationen med alla som tar del
av den.
6.5 Så länge hanterar vi dina uppgifter
Vissa bilder som tas för att dokumentera vår verksamhet kommer finnas kvar för all framtid
av historiska skäl.
Bilder som tas till hemsida finns kvar enligt avtal eller tills du ber oss att ta bort dem.
Uppgifter på sociala medier finns kvar till dess du ber oss att ta bort dem.
Bilder i marknadsföringsmaterial finns kvar i högst tre år, enligt de avtal som skrivs när
bilderna tas.

7. När du söker jobb hos Junis
7.1 Personuppgiftsansvar
Den juridiska person som du söker jobb hos inom Junis ansvarar för hanteringen av dina
uppgifter. När du söker jobb hos förbundskansliet används rekryteringsverktyget Teamtailor.
7.2 Dessa uppgifter hanterar vi om dig som ansöker om jobb
Uppgifter såsom namn, adress, kontaktuppgifter, personnummer, utbildning och tidigare
arbeten samt de uppgifter som du lämnar i din ansökan. Om du kallas till intervju så antecknas
uppgifter som framkommer vid intervjun. Om det sedan är aktuellt kan uppgifter också
komma att samlas in från referenser.
7.3 Varför hanterar vi dina uppgifter?
För att kunna genomföra en rekryteringsprocess som följer de lagkrav som finns och för att
kunna hitta den person som anses bäst lämpad för tjänsten.
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån rättslig förpliktelse:
För att leva upp till krav inom arbetsrätten och diskrimineringslagstiftningen.
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån berättigat intresse:
För att kunna bedöma olika kandidaters förmågor och erfarenheter. För att kunna
kommunicera med dig i processen. För att kunna samla in uppgifter om dig vid intervju och
hos referenter.
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån samtycke:
För att spara dina uppgifter i vårt rekryteringsverktyg (hos de organisationer inom Junis som
använder det) om du skulle vara intresserad av framtida tjänster.
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7.4 Vem får tillgång till dina uppgifter?
Den juridiska person som samlat in uppgifterna utser och begränsar vilka som ansvarar för
hanteringen av dina uppgifter.
Dina uppgifter delas också med de som är personuppgiftsbiträden till Junis, till exempel IT,
systemleverantörer, molntjänstleverantörer och revisorer.
7.5 Så länge hanterar vi dina uppgifter
Uppgifter som vi behandlar utifrån berättigat intresse sparas till dess att rekryteringsprocessen
är klar.
Uppgifter som vi behandlar utifrån rättslig förpliktelse sparas i enlighet med
diskrimineringslagstiftningen i två år.
Uppgifter som vi behandlar utifrån samtycke via rekryteringssystemet gallras efter 12
månader eller om du tar tillbaka ditt samtycke.

8. När du är leverantör av varor och tjänster, eller
anställd hos leverantör
8.1 Personuppgiftsansvar
Den juridiska person som du levererar en vara eller tjänst till inom Junis ansvarar för
hanteringen av dina uppgifter.
8.2 Dessa uppgifter hanterar vi om dig som är leverantör av en vara eller
tjänst
De uppgifter som du/din arbetsgivare lämnar med uppdraget och som behövs för att vi ska
kunna fullfölja det avtal som ingåtts, administrera köpet samt följa bokförings- och
redovisningslagstiftning. Det kan vara namn, personnummer, kontaktuppgifter, titel,
bankkonto, fakturauppgifter m.m.
8.3 Varför hanterar vi dina uppgifter?
Vi hanterar dina uppgifter för att kunna fullfölja det avtal vi ingått och för att följa
bokförings- och redovisningslagstiftning.
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån avtal:
Uppgifter i det avtal som ligger till grund för vårt samarbete.
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån rättslig förpliktelse:
För att kunna sköta vår redovisning, ha en korrekt ekonomihantering och följa gällande
lagstiftning.
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån berättigat intresse:
För att kunna hålla kontakt med dig under uppdragets gång och eventuellt kunna återkomma
till dig för framtida samarbeten.
8.4 Vem får tillgång till dina uppgifter?
Den juridiska person som samlat in uppgifterna utser och begränsar vilka som ansvarar för
hanteringen av dina uppgifter.
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Dina uppgifter delas också med de som är personuppgiftsbiträden till Junis, till exempel IT,
systemleverantörer, molntjänstleverantörer och revisorer.
Dina uppgifter kan även delas med parter som själva är personuppgiftsansvariga för sin
behandling såsom banker, kreditkortsföretag och myndigheter.
8.5 Så länge hanterar vi dina uppgifter
Uppgifter som finns i utgångna avtal gallras i enlighet med preskriptionslagen efter tio år.
Faktureringsuppgifter som hanteras i enlighet med bokföringslagen gallras efter sju år.
Andra personuppgifter som behandlas för att fullgöra det avtal vi ingått med dig eller din
arbetsgivare behandlas som utgångspunkt under den tid som avtalet gäller eller vi får vetskap
om att de inte längre är aktuella.

9. När du är kund eller samverkansorganisation eller
arbetar för dem
9.1 Personuppgiftsansvar
Den juridiska person som du är kund hos eller samverkar med inom Junis ansvarar för
hanteringen av dina uppgifter.
9.2 Dessa uppgifter hanterar vi om dig som är kund, hyresgäst eller
samverkansorganisation eller arbetar för dem
Som kund eller anställd hos kund hanterar vi de uppgifter som framgår av det avtal och den
tjänst vi ska utföra, samt uppgifter som behövs för administrativa åtgärder. Uppgifter som kan
förekomma är namn, adress, kontaktuppgifter, personnummer, bankkonto, lön,
kvittouppgifter, titel, m.m.
Som anställd eller ideell för en samverkansorganisation kan vi komma att hantera uppgifter
om dig och dina arbetsuppgifter för att vi ska kunna samverka.
9.3 Varför hanterar vi dina uppgifter?
Vi hanterar dina uppgifter för att kunna uppfylla vår roll som leverantör eller
samverkansorganisation och leva upp till de krav som lagstiftningen ställer på detta, till
exempel genom bokföringslagen och skattelagstiftning.
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån avtal:
Uppgifter i det avtal som ligger till grund för aktuellt avtal.
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån rättslig förpliktelse:
För att kunna sköta vår redovisning, ha en korrekt ekonomihantering och följa gällande
lagstiftning.
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån berättigat intresse:
För att kunna administrera vårt uppdrag och hålla kontakt med dig under uppdragets gång och
eventuellt kunna återkomma till dig för framtida förfrågningar eller samarbeten.
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9.4 Vem får tillgång till dina uppgifter?
Den juridiska person som du/din arbetsgivare/organisation har ett avtal med utser och
begränsar vilka som ansvarar för hanteringen av dina uppgifter.
Dina uppgifter delas också med de som är personuppgiftsbiträden till Junis, till exempel IT,
systemleverantörer, molntjänstleverantörer och revisorer.
Dina uppgifter kan även delas med parter som själva är personuppgiftsansvariga för sin
behandling såsom banker, kreditkortsföretag och myndigheter.
9.5 Så länge hanterar vi dina uppgifter
Uppgifter som finns i utgångna avtal gallras i enlighet med preskriptionslagen efter tio år.
Lön- och faktureringsuppgifter som hanteras i enlighet med bokföringslagen gallras efter sju
år.
Andra personuppgifter som behandlas för att fullgöra det avtal vi ingått med dig eller din
arbetsgivare/organisation behandlas som utgångspunkt under den tid som avtalet gäller eller
tills vi får vetskap om att de inte längre är aktuella.

10. När du har ett e-postkonto hos sobernet
10.1 Personuppgiftsansvar
Junis ansvarar för hanteringen av dina uppgifter om du har ett epost-konto hos sobernet.
10.2 Dessa uppgifter hanterar vi om dig som har ett e-postkonto hos
sobernet
Namn, personnummer och vilket förbund inom IOGT-NTO-rörelsen du är medlem eller
anställd i. Om du vill har du också möjlighet att lämna en alternativ e-postadress eller ditt
mobilnummer för att kunna få hjälp att låsa upp ditt konto om du har glömt ditt lösenord.
10.3 Varför hanterar vi dina uppgifter?
För att kunna tillhandahålla ett e-postkonto och kunna administrera det.
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån avtal:
För att kunna tillhandahålla ett e-postkonto till dig.
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån berättigat intresse:
För att kunna administrera vårt uppdrag som e-postleverantör.
10.4 Vem får tillgång till dina uppgifter?
Om du har en sobernet-adress blir du sökbar i sobernets interna adressbok, vilket innebär att
alla med ett sobernetkonto kan se ditt namn och din e-postadress.
Dina uppgifter delas också med de som är personuppgiftsbiträden till Junis, till exempel IT,
systemleverantörer, molntjänstleverantörer och revisorer.
10.5 Så länge hanterar vi dina uppgifter
Så länge du har ett e-postkonto hos oss, hanteras de uppgifter som behövs för att driva
tjänsten av epostleverantören.
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11. När du har en roll inom politik, näringsliv eller
organisation som berör eller påverkar vår verksamhet
11.1 Personuppgiftsansvar
Den juridiska person som hanterar aktuella uppgifter inom Junis ansvarar för hanteringen av
dina uppgifter.
11.2 Dessa uppgifter hanterar vi om dig som har en roll inom politik,
näringsliv eller organisation som berör eller påverkar vår verksamhet
När vi jobbar med påverkansarbete kan uppgifter om personer som vi behöver kontakta,
samverka med eller vill ha kännedom om, förekomma i anteckningar, protokoll och olika
listor. Vi hanterar till exempel allmänt kända uppgifter eller uppgifter som vi får direkt av dig.
Uppgifter som kan förekomma är namn, kontaktuppgifter, partitillhörighet, åsikter i en för oss
relevant fråga, titel m.m.
11.3 Varför hanterar vi dina uppgifter?
Vi hanterar dina uppgifter för att kunna bedriva ett effektivt och relevant påverkansarbete.
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån berättigat intresse:
För att kunna kontakta dig i olika frågor, eller bemöta uttalande som du gör.
11.4 Vem får tillgång till dina uppgifter?
Den juridiska person som samlar in uppgifterna utser och begränsar vilka som ansvarar för
hanteringen av dina uppgifter.
Dina uppgifter delas också med de som är personuppgiftsbiträden till Junis, till exempel IT,
systemleverantörer, molntjänstleverantörer och revisorer.
11.5 Så länge hanterar vi dina uppgifter
Så länge som du innehar en roll som berör eller påverkar vår verksamhet och ibland även efter
att ditt uppdrag är avslutat om det fortfarande finns anledning att dokumentera eller hålla
kontakt med dig.

12. När du besöker Junis förbundskansli på Stora
Essingen
12.1 Personuppgiftsansvar
IOGT-NTO ansvarar för de uppgifter som samlas in om dig vid ett besök på förbundskansliet.
12.2 Dessa uppgifter hanterar vi om dig som besöker förbundskansliet
Besökare registreras vid ankomst med namn, ev. registreringsnummer på bil (för
parkeringstillstånd), vilken organisation de ska besöka och vem de ska träffa.
12.3 Varför hanterar vi dina uppgifter?
Av säkerhetsskäl och för att underlätta administration sker registreringen via en dator i
receptionen.
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För följande ändamål hanterar IOGT-NTO dina personuppgifter utifrån berättigat intresse:
För att kunna meddela Junis att vårt besök har kommit.
12.4 Vem får tillgång till dina uppgifter?
Dina uppgifter skickas till den som du anger att du ska möta, samt till Junis administrativa
samordnare. IOGT-NTO utser vem som har tillgång till uppgifterna som finns i
receptionsdatorn.
12.5 Så länge hanterar vi dina uppgifter
Uppgifter om besökare lagras inte i databasen utan skickas som e-post och/eller SMS till den
som besöket gäller.

13. När du är anhörig till anställd
13.1 Personuppgiftsansvar
Den juridiska person som din anhöriga är anställd hos inom Junis ansvarar för hanteringen av
dina uppgifter.
13.2 Dessa uppgifter hanterar vi om dig som är anhörig till en anställd
När någon påbörjar en anställning hos Junis tillfrågas denna ofta om att lämna
kontaktuppgifter till någon som ska kontaktas om det skulle hända den anställde något.
Uppgifter som samlas in är namn, relation till den anställde och kontaktuppgifter.
13.3 Varför hanterar vi dina uppgifter?
Om det skulle hända den som är anställd hos oss något och vi behöver komma i kontakt med
dig som anhörig.
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån berättigat intresse:
För att kunna kontakta dig om något händer med den som är anställd hos oss.
13.4 Vem får tillgång till dina uppgifter?
Den anställde som uppger dina kontaktuppgifter och den juridiska person din anhöriga arbetar
för utser dem som har tillgång till uppgifterna.
13.5 Så länge hanterar vi dina uppgifter
Tills du eller den som uppgett dig som anhörig ber om att uppgifterna tas bort eller till dess att
den anställdes anslutning avslutas.

14. När du surfar på vår hemsida

Junis har en nationell hemsida (www.junis.se) som vänder sig till nya och befintliga
medlemmar/ledare och andra aktörer som söker information om organisationen. På hemsidan
finns olika sidor för distrikt och föreningar.
14.1 Hemsida
Junis förbundet är ansvarig för hanteringen av dina uppgifter om du besöker hemsidan.
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14.2 Dessa uppgifter hanterar vi om dig som surfar på vår hemsida
För att kunna använda våra webbsidor måste din webbläsare tillåta cookies. Enligt lagen om
elektronisk kommunikation och dess förändringar ska alla som besöker en webbplats med
cookies få information om detta. På Junis webbplatser används cookies för dem som använder
våra sidor. Cookies är små textfiler som sparas på din dator och innehåller information som
vår hemsida behöver för att kunna vara säker på vem du är under tiden du är inloggad. När du
besöker oss igen vill vi snabbt kunna identifiera dig för att ge dig bästa möjliga service.
Beskrivna funktioner registrerar och ger varje användare ett unikt ID för att kunna spåra och
spara ner sidovisningar samt lagra anonymiserad statistik.
14.3 Varför hanterar vi dina uppgifter?
För att vi ska kunna tillhandahålla en hemsida som är relevant för alla som vill använda den.
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån berättigat intresse:
För att en kunna ge dig en bra användarupplevelse av vår hemsida, föra statistik och utifrån
vårt intresse av att få information om besökarna på vår hemsida.
14.4 Vem får tillgång till dina uppgifter?
Junis förbundet, som är den aktör som samlar in uppgifterna, utser och begränsar vilka som
ansvarar för hanteringen av dina uppgifter.
Dina uppgifter delas också med de som är personuppgiftsbiträden till Junis, till exempel IT,
systemleverantörer, molntjänstleverantörer och revisorer.
Dina uppgifter kommer också att lämnas ut till följande aktörer som själva är
personuppgiftsansvariga för sin behandling: Wordpress och Google och dess dotterbolag, till
exempel Google analytics.
14.5 Så länge hanterar vi dina uppgifter
Information om dig som användare sparas i max två år. Google samlar också in IP-adresser
men de uppgifterna delas inte med slutanvändare, vilket innebär att Junis aldrig får tillgång till
den informationen.

15. Sociala medier

Junis använder sociala medier för att synas och nå ut till medlemmar och andra intressenter.
Vi använder bland annat Facebook, Instagram och LinkedIn.
15.1 Personuppgiftsansvar
Den juridiska person vars sociala medier du använder inom Junis ansvarar för hanteringen av
dina uppgifter.
15.2 Dessa uppgifter hanterar vi om dig som använder våra sociala
medier
Information från din profil såsom användarnamn, namn, gilla-markeringar och kommentarer
som du gör på Junis sidor/grupper.
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15.3 Varför hanterar vi dina uppgifter?
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån berättigat intresse:
För att använda sociala medier som ett kommunikationsverktyg för att nå ut till medlemmar
och andra intressenter.
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån samtycke:
När du delar ett inlägg eller skriver en kommentar. Du kan närsomhelst återkalla ditt
samtycke (se punkt 15.5).
15.4 Vem får tillgång till dina uppgifter?
Den juridiska person som tillhandahåller mediet utser och begränsar vilka som ansvarar för
hanteringen av dina uppgifter.
Dina uppgifter delas också med de som är personuppgiftsbiträden till Junis, till exempel IT,
systemleverantörer, molntjänstleverantörer och revisorer.
Dina uppgifter kommer också att lämnas ut till följande aktörer som själva är
personuppgiftsansvariga för sin behandling, till exempel Facebook, Instagram och LinkedIn.
15.5 Så länge hanterar vi dina uppgifter
Dina uppgifter finns kvar på det sociala mediet tills du själv tar bort dem eller ber oss att ta
bort dem. Om innehållet är olämpligt kommer vi ta bort det så snart det upptäcks.

16. När du deltar vid digitala möten
16.1 Personuppgiftsansvar
Den juridiska person vars digitala möte du ansluter till inom Junis ansvarar för hanteringen av
dina uppgifter.
16.2 Dessa uppgifter hanterar vi om dig som deltar vid digitala möten
Beroende på vilken tjänst som används får vi tillgång till ditt användarnamn, ljud och bild
från mötet.
16.3 Varför hanterar vi dina uppgifter?
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån berättigat intresse:
För att kunna genomföra digitala möten istället för fysiska. Vi behöver då kunna höra dig och
eventuellt också se dig som medverkar.
16.4 Vem får tillgång till dina uppgifter?
Den juridiska person som bjuder in till mötet får tillgång till dina uppgifter.
Dina uppgifter delas också med de som är personuppgiftsbiträden till Junis, till exempel IT,
systemleverantörer, molntjänstleverantörer och revisorer.
Dina uppgifter kan också ses som utlämnade till det företag som tillhandahåller tjänsten, till
exempel Microsoft, Zoom eller Lifesize.
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16.5 Så länge hanterar vi dina uppgifter
Som utgångspunkt sparas inte film eller ljudupptagningar från möten av oss, men om det görs
blir du informerad om detta och vad inspelningen ska användas till samt hur länge den
kommer finnas kvar.
Om du registrerar dig i ett system kan det vara så att vi får tillgång till de kontaktuppgifter du
anger. Så snart du tar bort dem har vi inte längre tillgång till dem.

17. Övrig kontakt
När du mejlar, ringer eller skickar brev till Junis får vi de uppgifter som du då lämnar till oss.
17.1 Personuppgiftsansvar
Den juridiska person som du kontaktar inom Junis ansvarar för hanteringen av dina uppgifter.
17.2 Dessa uppgifter hanterar vi om dig vid en övrig kontakt
De uppgifter som du själv lämnar eller som behövs för att kunna besvara din fråga och/eller
hjälpa dig att lösa ett problem.
17.3 Varför hanterar vi dina uppgifter?
För följande ändamål hanterar vi dina personuppgifter utifrån berättigat intresse:
För att kunna bemöta och hjälpa dig på ett så bra och korrekt sätt som möjligt så hanterar vi
de uppgifter du lämnar. Vi vill också förbättra vår verksamhet och vill då gärna få din
återkoppling som ofta kan vara anonym.
17.4 Vem får tillgång till dina uppgifter?
Den som du lämnar uppgiften till och den inom Junis verksamhet som kan beröras av
uppgiften.
Dina uppgifter delas också med de som är personuppgiftsbiträden till Junis, till exempel IT,
systemleverantörer, molntjänstleverantörer och revisorer.
17.5 Så länge hanterar vi dina uppgifter
Om kontakt sker via telefon eller brev sparar vi nödvändiga uppgifter tills att ditt ärende är
löst eller din fråga är besvarad. Vid mejlkontakt avslutas ditt ärende när det är besvarat. Mejl
inom denna kategori sparas i högst ett år.

18. Rätten att lämna ut personuppgifter till externa
samarbetspartners (bland annat s.k.
personuppgiftsbiträden)

Junis kan komma att lämna ut vissa personuppgifter till de övriga förbunden i IOGT-NTOrörelsen (UNF, NSF och IOGT-NTO) när uppgifterna behövs i deras verksamhet eller i den
verksamhet som förbunden gemensamt driver inom IOGT-NTO-rörelsen
(www.iogtntororelsen.se).
För att vi ska kunna bedriva en bra och säker verksamhet kan dina uppgifter också komma att
hanteras administrativt av andra samverkansparter på vårt uppdrag när det är aktuellt. Det kan
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till exempel handla om tryckerier, distribution, betaltjänster, restauranger,
dataprogramsadministratörer och hotell.
I vissa fall kan vi behöva använda externa molntjänster för viss lagring av information. Om
detta görs så säkerställs att molntjänstleverantören uppfyller de krav som aktuell
dataskyddslagstiftning ställer.
Därutöver kan Junis vid viss typ av personuppgiftsbehandling komma att lämna ut
personuppgifter till externa samarbetspartners. Junis kommer inte att ge bort eller sälja dina
uppgifter vidare till någon extern part.
Om du vill ha mer information om hur vi delar dina personuppgifter är du välkommen att
kontakta oss på kontaktuppgifterna som anges i början av denna integritetspolicy.
Länkar till andra webbplatser
Våra webbplatser innehåller länkar till tredje parts webbplatser. Detta är enbart i
informationssyfte och för att underlätta för dig som användare av våra tjänster. Junis saknar
kontroll över de externa webbplatser vi länkar till, och vi ansvarar därför inte för deras
innehåll. Junis ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid
användandet av dessa länkar.

19. Intresseavvägning

Som vi har angett ovan behandlar vi vissa av dina personuppgifter med stöd av vårt
berättigade intresse som laglig grund för behandlingen. Intresseavvägningen innebär att vi gör
ett balanstest genom vilket vi har bedömt att vårt berättigade intresse att utföra behandlingen
väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter att inte få dina
personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse framgår i texten ovan.
Om du vill veta mer om hur vi har gjort dessa bedömningar är du välkommen att kontakta
oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i början av den här integritetspolicyn.

20. Struten
Junis medlemstidning Strutens journalistiska verksamhet omfattas inte av denna policy då
verksamheten är undantagen från GDPR:s regler enligt artikel 85 om journalistiska ändamål.

21. Spärrlista

Om du inte vill bli kontaktad av oss kan vi föra upp ditt namn på en spärrlista (i enlighet med
GDPR artikel 21) för att säkerställa att vi inte kommer att kontakta dig igen. Om du inte vill
finnas med på denna lista kan vi inte garantera att vi inte kommer att återkomma till dig
framöver.

22. Tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar dina personuppgifter så långt det är
möjligt inom EU/EES.
När du använder vår hemsida eller sociala medier finns en risk att dina personuppgifter anses
överförda utanför EU/EES om du har samtyckt till det, eller ingått avtal som innebär att
aktörer såsom Google och Facebook kan överföra vissa uppgifter utanför EU/EES. Vi har så
långt som möjligt anonymiserat personuppgifter för att undvika att dina personuppgifter
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behandlas utanför EU/EES. I sådana fall görs överföringen för att Google och Facebook, som
analyserar vår hemsida och visar relevant marknadsföring, lagrar dina personuppgifter utanför
EU/EES eftersom dessa parter är baserade där.
Google och Facebook är Privacy Shield-certifierade. Det är en överenskommelse mellan EU
och USA vars ändamål är att skydda europeiska medborgares grundläggande rättigheter och
säkerställa säkerheten för de företag som överför uppgifter till USA. Amerikanska bolag kan
ansöka om att få bli Privacy Shield-certifierade hos U.S. Departments of Commerce. Då
kontrolleras om leverantören lever upp till den standard för dataskydd som krävs.
Eftersom vi bedriver internationell verksamhet kan dina personuppgifter komma att ses som
de behandlas i tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES). När sådan behandling kan komma
att ske har vi särskilda säkerhetsrutiner för att säkerställa att dina uppgifter skyddas.
Sobernet, organisationens digitala arbetsplats, omfattas också av en Privacy Shieldcertifiering. Det inkluderar organisationens mejlserver, samarbetsverktyg i form av Teams etc.
och fillagring i Sharepoint och Onedrive.
Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES
är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna som anges i början av denna
integritetspolicy.

23. Rättigheter för dig som registrerad

I enlighet med dataskyddlagstiftning har du vissa rättigheter som du kan använda för att
påverka hur vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer nedan.
Om du vill veta mer om dina rättigheter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan
du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i början av denna integritetspolicy.
23.1 Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling
Du har rätt att återkalla hela eller del av det lämnade samtycket till behandlingen av dina
personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får effekt först tiden efter att återkallelsen
ägde rum.
Du har alltid rätt att rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för
marknadsföringsändamål, såsom nyhetsbrev. Du har också rätt att när som helst invända mot
behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Läs mer om
vad en intresseavvägning innebär ovan. I vissa fall kan vi komma att fortsätta behandla dina
personuppgifter även om du invänt mot behandlingen. Det kan ske om vi kan uppvisa
berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter
eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
23.2 Rätt till tillgång
Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar
dina personuppgifter har du även rätt att få information om hur vi behandlar desamma och få
en kopia av dina personuppgifter.
23.3 Rätt till rättelse
Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och att få
ofullständiga personuppgifter kompletterade.
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23.4 Rätt till radering och begränsning av behandling
Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade. Sådana
förutsättningar föreligger till exempel om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de
ändamål som de samlats in eller behandlats för eller om du återkallar ditt samtycke som
behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.
Du har också under vissa förutsättningar rätt att få behandlingen av dina personuppgifter
begränsad. Sådana förutsättningar föreligger om du bestrider uppgifternas korrekthet eller om
behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär
en begränsning av uppgifternas användning.
23.5 Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart
format från oss. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan
organisation när det är tekniskt möjligt (”dataportabilitet”). Rätten till dataportabilitet gäller
för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och
maskinläsbart format om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och
behandlingen sker automatiserat.

24. Klagomål

Om du har klagomål på vår hantering av dina personuppgifter kan du i första hand vända dig
till förbundskansliet på datasamordnare@junis.se. Du kan även kontakta behörig
tillsynsmyndighet som i Sverige är Datainspektionen www.datainspektionen.se.

25. Skyddad identitet

Vi hanterar uppgifter om skyddad identitet enligt Skatteverkets riktlinjer.

26. Ändring i integritetspolicyn

Junis förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera
den nya, reviderade, policyn på webbplatsen.
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Bilaga 1. Gemensamt personuppgiftsansvar mellan IOGT-NTO som förbund,
föreningar, distrikt och kretsar.

Bilaga ett kommer att biläggas här inom kort.

