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Integritetspolicy
Här kan du som medlem eller deltagare i Compliance Forums aktiviteter ta del av
hur vi behandlar dina personuppgifter. Din integritet är viktig för oss och därför är
vi angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig hanteras på ett tryggt
och säkert sätt samt i enlighet med gällande dataskyddsregler.
Vad beskriver denna integritetspolicy?
Ideella föreningen Compliance Forum, org. nr. 802448-5859, c/o Strandman Ullrich,
Odengatan 37, 113 51 Stockholm (Compliance Forum) är personuppgiftsansvarig för
behandling av personuppgifter om dig som medlem i Compliance Forum, som
deltagare i Compliance Forums aktiviteter eller om dig som kommunicerar med oss
av någon annan anledning.
Genom denna integritetspolicy vill vi informera berörda personer om vår hantering
av personuppgifter.
Om du har frågor eller synpunkter på vår personuppgiftshantering eller om du vill
utöva dina rättigheter enligt personuppgiftslagstiftingen är du välkommen att
kontakta Lina Williamsson på lw@complianceforum.se eller 0708-33 89 79.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt, d.v.s. tillsammans med
andra uppgifter, kan kopplas till dig, t.ex. namn, e-postadress, information om
deltagande i Compliance Forums aktiviteter samt betalningsinformation.
För dig som ansöker om medlemskap i Compliance Forum samlar vi in de
personuppgifter som du lämnar till oss vid ansökningstillfället:
 Namn
 E-postadress
 Telefonnummer
 Arbetsgivare och dennes adress
 Yrkestitel
 Fakturainformation
 Arbetsuppgifter
 Arbetslivserfarenhet
 Eventuella övriga uppgifter som tillhandahålls frivilligt i kommunikation med
oss
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Under medlemskapet samlar vi även in och hanterar personuppgifter i form av
betalningsinformation avseende avgifter t.ex. årsavgift, kursavgift eller annonsavgift.
Personuppgifterna registreras i Compliance Forums medlemsförteckning.
Uppgifterna ändras då du anmäler förändringar till oss samt raderas i enlighet med
denna policy.
För dig som deltar i Compliance Forums aktiviteter, t.ex. medlemsmöten eller kurser,
i egenskap av deltagare eller talare, samlar vi in de personuppgifter som du lämnar
till oss vid anmälningstillfället, i kommunikation med oss samt i anslutning till
aktiviteter:
 Namn
 E-postadress
 Arbetsgivare
 Fakturainformation om aktiviteten är avgiftsbelagd
 Betalningsinformation om aktiviteten är avgiftsbelagd
 Information om deltagande samt ditt omdöme om aktiviteten i
förekommande fall
 Önskemål om specialkost om det erbjuds förtäring i anslutning till aktiviteten
 Yrkestitel och arbetslivserfarenhet då du deltar som talare och lämnar sådana
uppgifter till oss
Uppgifterna om deltagande i aktiviteter registreras i en deltagarförteckning för den
aktuella aktiviteten. Information om talare registreras i föreningens program.
För dig som kommunicerar med oss i övriga ärenden via e-post eller telefon
behandlar vi de personuppgifter som du lämnar till oss i kommunikationen:
 Namn
 E-postadress
 Övriga personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss, t.ex. information om
arbetsgivare, yrkestitel, telefonnummer m.m.
För vilka ändamål samt med stöd av vilken laglig grund behandlar vi dina
personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av den lagliga
grunden ingående och uppfyllande av avtal:
 För att bedöma om du är berättigad till medlemskap
 För att registrera ditt medlemskap
 För att administrera ditt medlemskap
 För att kommunicera med dig
 För att informera dig om Compliance Forums aktiviteter
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För att informera dig om compliancerelaterade nyheter, händelser, aktiviteter
eller ämnen som generellt är intressanta för medlemmar i Compliance Forum
För att fakturera avgifter
För att identifiera dig som deltagare i en aktivitet (gäller medlemmar)
För att säkerställa säkerhet i samband med aktiviteten, t.ex. brandsäkerhet
vid en aktivitet (gäller medlemmar)
För att kommunicera med dig före och efter en aktivitet (gäller medlemmar)

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål för att uppfylla vår
skyldighet enligt lag:


För att efterleva bokföringslagstiftning

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av vårt
berättigade intresse att administrera aktiviteter i Compliance Forums regi:
 För att identifiera dig som deltagare i en aktivitet (gäller extern person)
 För att kommunicera med dig om aktiviteten (gäller extern person)
 För att säkerställa säkerhet i samband med aktiviteten, t.ex. brandsäkerhet vid
en aktivitet (gäller extern person)
 För att fakturera dig avgift i förekommande fall (gäller extern person)
 För att säkerställa betalning i tid (gäller extern person)
Vi behandlar även dina personuppgifter för ändamålet verksamhetsutveckling och
med stöd av vårt berättigade intresse att vidareutveckla och förbättra vår
verksamhet:
 som du lämnar till oss i form av åsikter, svar på medlemsenkäter samt förslag
på förbättringar av vår verksamhet
Det kan hända att vi behandlar känsliga personuppgifter om din hälsa i fall du väljer
att lämna oss information om önskemål om specialkost i samband med en aktivitet. I
sådant fall behandlar vi de känsliga personuppgifterna för ändamålet att
tillhandahålla specialkost till dig samt med stöd av ditt uttryckliga samtycke till
behandlingen.
Vi behandlar dina uppgifter om arbetsuppgifter och arbetslivserfarenhet med ditt
samtycke.
Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
Vi är mycket restriktiva med att dela information om Compliance Forums
medlemmar eller deltagare i våra aktiviteter både inom och utanför föreningen. Vi
säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part och vi delar enbart dina
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personuppgifter då det är nödvändig i enlighet med de ändamål för vilka
uppgifterna samlades in.
Då det är nödvändigt kan dina personuppgifter komma att behandlas av eller
överföras till:
 A-dato Ekonomikonsult AB som hanterar redovisning, bokföring och
fakturering för Compliance Forum
 Fortnox Aktiebolag som tillhandahåller bokförings- och faktureringsprogram
till Compliance Forum
 One.com som tillhandahåller e-posttjänster till Compliance Forum
 Netside Media AB som administrerar Compliance Forums hemsida
www.complianeforum.se
 Värd för Compliance Forums aktivitet, t.ex. medlems arbetsgivare eller
advokatbyrå
Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de
personuppgifter som vi hanterar mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, röjande,
ändring eller förstöring. I de fall externa leverantörer hanterar personuppgifter på
uppdrag av oss har vi ingått avtal med leverantören som säkerställer adekvat skydd
för dina personuppgifter. I de fall pseudonymisering är lämpligt, t.ex. vid
information till värden om önskemål om specialkost, används det. Anonymisering
används i den regelbundna lönestatistikundersökningen som Compliance Forum
genomför bland medlemmarna.
Var behandlas mina uppgifter?
Vi behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EES. I de fall
informationen behandlas utanför EES görs det endast i enlighet med gällande
dataskyddslagstiftning.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter bara så länge de behövs och för de ändamål som
uppgiften samlades in. Generellt sparar vi uppgifterna för att fullgöra avtal med dig
eller i enlighet med lagkrav. I de senare fallet avgör det aktuella lagkravet hur länge
berörda personuppgifter sparas. I vissa fall har du rätt att påverka hur länge dina
personuppgifter sparas, t.ex. om du återkallar ditt samtycke till en viss behandling.
Följande lagringstider gäller generellt:
 Namn, e-post, adress, faktura och betalningsuppgifter som behandlas för att
uppfylla bokföringskravet sparas i 7 år.
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Namn, e-post, adress, yrkestitel, arbetsuppgifter och arbetslivserfarenhet som
behandlas som ett led i att fullgöra avtal sparas i maximalt 1 år efter avslutat
medlemskap.
Namn, e-post, yrkestitel och önskemål om specialkost i deltagarförteckningar
för aktiviteter raderas inom 3 månader från aktiviteten.
Namn, e-post, yrkestitel och annan information i program rensas halvårsvis
från hemsidan.
Namn, e-post och annan personuppgift som lämnats till oss vid
kommunikation med oss flyttas löpande från e-postprogrammet till lämpligt
lagringsställe, t.ex. medlemsförteckningen eller bokföringsprogrammet, och
raderas från e-postprogrammet inom 3 månader.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?
Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar
om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Du har också rätt att när
som helst återkalla ditt samtycke för oss att behandla känsliga uppgifter om
specialkostönskemål eller ditt samtycke till att vi behandlar information om dig som
talare i våra program, medlemsutskick och på hemsidan.
Du gör dina rättigheter gällande genom att kontakta oss per e-post eller telefon. Våra
kontaktuppgifter framgår ovan.
Du har under vissa förutsättningar även rätt att begära radering eller begränsning av
dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har också rätt att klaga
till Datainspektionen.
******

