PERSONUPPGIFTSPOLICY
När du kommer i kontakt med Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen kan det
innebära att dina personuppgifter (så som namn, adress, e-mail, telefonnummer m.m.)
behandlas av oss på Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen. Vi värnar om din
integritet. Därför har vi tagit fram den här personuppgiftspolicyn som syftar till att beskriva i
vilka situationer vi behandlar dina personuppgifter, hur vi behandlar dem, vilka skyldigheter
vi har och vilka rättigheter du har.
Dina personuppgifter behandlas alltid i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning, så som
Dataskyddsförordningen, Dataskyddslagen och övrig kompletterande lagstiftning. Du kan
alltid kontakta oss om du har några frågor eller synpunkter på hur vi behandlar dina
personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig
Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen, C/O Advokatfirman MarLaw AB, P.O. Box
3079, SE-103 61 Stockholm, tele +46 8 23 07 35, Fax +46 8 796 75 33, org-nr: 556358-3508,
VAT nr: SE556358350801. Om du har några frågor avseende behandling av dina
personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på mail kmf@marlaw.se eller på telefon
+46 8 23 07 35 .
Dina rättigheter
Du har följande rättigheter:
- rätt att ta del av vilka uppgifter vi behandlar om dig genom att begära ut ett s.k.
registerutdrag
- rätt att begära rättelse (att vi korrigerar felaktiga uppgifter)
- rätt att begära radering (att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller
behöver behandlas)
- rätt att begära begränsning (att vi i någon del upphör med behandling)
- rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och
maskinläsbart format om du vill överföra dessa till någon annan aktör (s.k.
dataportabilitet)
Om du önskar utöva någon av ovan rättigheter gör du det enklast genom att kontakta oss på
kmf@marlaw.se eller på telefon+46 8 23 07 35.
Klagomål
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål
till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (E-post: datainspektionen@datainspektionen.se,
Telefon.nr: 08-657 61 00, Hemsida: www.datainspektionen.se).
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Vilka personuppgifter
behandlar vi, i vilket
ändamål (varför) och
på vilken laglig grund?
För att kunna
administrera ditt
medlemskap och skicka
relevant information.

Behandlingar som
utförs

Kategorier av
personuppgifter

Upprätthållandet av
Företagsnamn.
korrekta och uppdaterade
uppgifter.
Skicka relevant
information och
inbjudningar till
seminarium

Kontaktuppgifter (t.ex.
namn, adress, e-post och
telefonnummer).

Laglig grund: Fullgörande av avtal
Lagringsperiod: Till dess att medlemskapet avslutats. Sådana uppgifter som
förekommer i räkenskapsmaterial behandlas i upp till sju år efter räkenskapsårets
utgång.
Vilka personuppgifter
behandlar vi, i vilket
ändamål (varför) och på
vilken laglig grund?

Behandlingar som
utförs

Kategorier av
personuppgifter

För att kontakta
potentiella medlemmar
med relevant
information.

Upprätthållandet av
korrekta och
uppdaterade uppgifter.

Namn.
Företagsnamn.

Skicka relevant
information och
inbjudningar till
seminarium.

Kontaktuppgifter (t.ex.
adress, e-post och
telefonnummer).

Laglig grund: Vi bedömer att vi som förening har ett berättigat intresse av att
kontakta potentiella medlemmar för att främja och öka intresset för svensk och
internationell konkurrens- och marknadsrätt. Vi bedömer att ditt intresse av
skydd av dina personuppgifter i sammanhanget inte väger tyngre då du på något
sätt är i kontakt med/intresserad av dessa rättsområden.
Lagringsperiod: Dina uppgifter behandlas i upp till ett år från det att vi gjorde
det första utskicket.

Varifrån hämtar vi dina personuppgifter?
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi även samla in uppgifter från offentliga
källor exempelvis kontaktsidor på webbsidor. Vi kan även komma att använda uppgifter som
vi fått genom personliga rekommendationer.
Om du lämnar kommentarer, gillar inlägg m.m. via Konkurrens och Marknadsrättsliga
föreningens Facebooksida tillhandahåller du personuppgifter i form av namn samt eventuellt
andra personuppgifter beroende på vad ditt inlägg/kommentar innehåller. Vi behandlar dina
personuppgifter för att kunna besvara ditt e-postmeddelande, och/eller kommentar/aktivitet på
sociala medier.
2

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
För att kunna administrera medlemskap, arrangera seminarium och bjuda in till våra
aktiviteter delar vi dina personuppgifter med Advokatfirman MarLaw som är ett s.k.
personuppgiftsbiträde till oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar
information för vår räkning och enligt våra instruktioner. Advokatfirman MarLaw fungerar
som Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningens kansli.
Vi använder oss av olika IT-leverantörer för att våra system, så som våra mailinkorgar, ska
fungera och sparas. Av naturliga skäl delas därför dina personuppgifter med dessa
leverantörer. De kan dock inte på något sätt använda sig av dina personuppgifter – utan de ska
bara hålla IT-tjänsterna tillgängliga för oss.
För det fall du kommunicerar med oss via våra sociala medie-kanaler innebär det att även den
sociala medie-kanalen har tillgång till dina personuppgifter i enlighet med de villkor du
godkänt i samband med att du skapade ett konto hos dem.
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