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Syfte 
Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi 

använder dem till, vilka som får ta del av dem samt dina rättigheter. 

Bakgrund 
Vi behandlar dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att 

inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. 

Vad använder vi dina uppgifter till? 
Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig service som uppföljning och information. 

Vi använder inte dina personuppgifter för marknadsföring och vi lämnar inte ut dina uppgifter till 

någon annan om vi inte kommit överens om det. 

Vad är en personuppgift? 
En personuppgift är all slags information som kan knytas till en fysisk nu levande person. Typiska 

personuppgifter är personnummer, namn och adress. 

Vilka personuppgifter behandlar vi? 
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i 

annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal. Följande personuppgifterna 

behandlas av MEDEA: 

Förnamn 

Efternamn 

Företagsnamn 

E-postadress 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter? 
Dina personuppgifter får vi från dig när vi ingår avtal om medlemskap. Du samtycker till behandling 

genom att anmäla dig som medlem i MEDEA samt bibehålla ditt medlemskap genom att erlägga 

medlemsavgiften. 

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina 

personuppgifter. Tänk på att en återkallelse av samtycke innebär att vi inte kan fullgöra avtalet om 

medlemskap och du kan därför inte längre vara medlem i MEDEA. 

Vi får också tillgång till dina personuppgifter genom att du informerar oss om ändringar av 

uppgifterna. 
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Hantering av personuppgifter 
När vi samlar in dina personuppgifter för första gången så informerar vi om vad vi kommer att 

använda dem till. 

Det är medlemsadministratören i MEDEA som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och 

önskar du lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter eller rättigheter kan du 

kontakta medlemsadministratören via admin@medea.consulting. 

När du kontaktar medlemsadministratören kan du bland annat: 

• Begära att få information om vilka personuppgifter rörande dig som MEDEA behandlar. 

• Begära rättelse om någon personuppgift skulle vara felaktig. 

• Begära radering (rätten att bli bortglömd) - tänk på att MEDEA inte kan uppfylla sina 

åtagande om du skulle begära radering vilket innebär att du tyvärr inte längre kan vara 

medlem i MEDEA. 

För mer information om dina rättigheter kan du läsa om dataskyddsförordningen på 

Datainspektionens hemsida http://www.datainspektionen.se eller hör av dig till oss så berättar vi 

mera. 

Behandlas dina personuppgifter på ett tryggt sätt? 
Vi använder rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. 

Utgångspunkten är att endast medlemsadministratören, kassören och styrelsemedlemmar som 

behöver personuppgifterna för att utföra sina åtagande ska ha tillgång till dem. 

När lämnar vi ut dina personuppgifter? 
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt 

till det. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
MEDEA sparar uppgifterna i 1 år efter det att avtalet avslutats (utebliven betalning av 

medlemsavgift). Detta för att kunna skicka information om våra nätverksträffar. När 1 år har passerat 

skickas en sista betalningspåminnelse sedan raderas samtliga uppgifter i medlemsregistret. 

Ansvar 
MEDEA (org. nr: 802487–8657) är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur 

dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. 
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