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INTEGRITETSPOLICY 
 

VI VÄRNAR OM RELATIONEN MED DIG OCH DIN INTEGRITET 

Du är viktig för oss, vi värnar om relationen och om din integritet. Här berättar vi om hur 
Viermie K arbetar för att du ska vara trygg med hur vi hanterar personuppgifter och om hur 

vi följer dataskyddsförordningen, GDPR, från 2018-05-25. Beskrivningen gäller i vår 
basverksamhet, projekt och aktiviteter som vi genomför. 

 
DEN HÄR TYPEN AV INFORMATION SPARAR VI 

Genom medlemskap, samarbete, deltagande i aktiviteter, när du ingår i vår styrelse, vid köp, 
offertergivning och avtal kan följande samlas in och finnas sparat hos Viermie K: 

Organisationsnamn, organisationsnummer, bransch, personnummer, betalningsinformation, 
avtalsperiod, webbsida, namn, adress, kön, ålder, språk, nationalitet, e-postadress, 

telefonnummer, behov av specialkost och liknande. När du ansöker om jobb hos oss eller är 
anställd sparar vi ditt CV och relaterad information, anställnings- och tjänsterelaterad 
information som avtal och löneutbetalningsuppgifter under den tid det behövs. När 

personuppgifter och annan information inte längre behövs tar vi bort den, senast efter 12 
månader. Konversationer kring specifika ändamål kan sparas under den period det behövs 

för genomförande eller för rättsliga förpliktelser. 
 

SAMTYCKE 

Genom att klicka på knappar för samtycke och ingå avtal godkänner du att vi behåller dina 
uppgifter tills vidare. Vi raderar personuppgifter och annat relaterat när de inte längre 

behövs för ändamålet. Du kan när som helst be att få se vilka uppgifter vi sparat om dig, du 
kan be att få dina uppgifter rättade, eller att de plockas bort genom att kontakta oss. 

 
SÅ HÄR ANVÄNDER VI INFORMATIONEN SOM VI SPARAR 

Medlemsuppgifter: Person- och kontaktuppgifter används för att kunna nå dig, för 
administration av medlemskap och för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig sparas 
betalningsuppgifter, vi kan även spara information som gör att du får information på rätt 

språk och kan delta i medlemsaktiviteter. 
Deltagande: När du deltar i aktiviteter sparar vi uppgifter som är kopplade till aktiviteten, 

ibland omfattar det personnummer – det kan krävas för vår redovisning gentemot 
finansiärer som fördelar medel från olika nationella- eller EU-program. När vi samlar in såna 

uppgifter är du alltid personligen informerad och delaktig. 
Finansiärer: Vi sparar organisationsnamn, organisationsnummer, kontaktperson och 

kontaktuppgifter, avtal och relevant kommunikation. 
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Avtal: När du ingår avtal, lämnar offert eller tar del våra utbud lagras enbart den information 

som är relevant för köpet eller hantering av tjänsten. Vi spar uppgifterna främst för att 
kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och leva upp till rättsliga förpliktelser.  

 
VÅRT ANSVAR 

Vi är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker inom 
föreningen. Det är endast den som arbetar med ärenden där personuppgifter finns med som 

kan ha tillgång till dem, vid särskilda tillfällen kan styrelsen ta del av vissa uppgifter. När vi 
behöver ta hjälp som omfattar att hantera personuppgifter använder vi säkra system, 

uppdrag till tredjepart eller personuppgiftsbiträde regleras genom avtal som du får ta del av 
om du vill. Vi lämnar aldrig ut information om dig utanför organisationen, utöver när vi 

exempelvis behöver rapportera till myndigheter och finansiärer på grund av rättsliga 
förpliktelser. Vi gör allt vi kan för att personuppgifter inte förs vidare genom andras system. 

Du kan när som helst be att få se vilka uppgifter vi sparat om dig, be att få dina uppgifter 
rättade, eller att de plockas bort helt. 

 
LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER  

Viermie K hänvisar i första hand till att fullgöra åtaganden, berättigat intresse för behandling 
av personuppgifter, avtal eller rättslig förpliktelse. 

 
COOKIES 

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på 
din dator. Kakor och liknande tekniker används för att ge besökare tillgång till olika 

funktioner. På vår hemsida kan du välja att godkänna eller neka ”icke essentiella cookies”. 
Det avser cookies som till exempel kan analysera beteende vid användandet av hemsidan, 

vissa används för att visa reklam. Begreppet omfattar alla cookies som inte faller under 
definitionen av ”essentiella cookies”. Essentiella cookies behövs för att hemsidan ska 

fungera, dessa cookies lagrar inte personlig information och går inte att spåra till dig som 
besökare på webbplatsen. Det är bra att känna till att olika webbläsare erbjuder olika sätt att 

blockera och radera cookies, det kan du själv ställa in och ändra i din webbläsares 
inställningar. Besök sidor som exempelvis www.allaboutcookies.org för att lära dig mer. 

 
LÄR DIG MER OM DINA RÄTTIGHETER OCH GDPR 

GDPR är en förkortning av General Data Protection Regulation, dataskyddsförordningen. På 
Integritetsskydds myndighetens hemsida kan du läsa om varför personuppgifter kan få 

sparas och lagstiftningen. Använd några minuter till att lära dig mer om dina rättigheter. 
 

VIERMIE K 

Viermie K är en ekonomisk förening som arbetar för att stärka det professionella samiska 
kulturlivet. Vi berättar gärna om du vill veta mer. 

 
KONTAKTA OSS 

Mejla info@viermiek.org. Vi svarar så snart vi kan, vilket vanligtvis är inom några dagar. 
Kontaktperson är vår koordinator Victoria Harnesk. 


