
NYKS 

Integritetspolicy 

Skapad 2019-09-02 

Senast reviderad [2020-08-24]  

 

Integritetspolicy  

NYKS – Nätverket för yrkesverksamma kvinnor i 
skogsbranschen  
 

Nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogsbranschen (nedan NYKS), behandlar 

personuppgifter i sin verksamhet. Denna informationstext förklarar vilka 

personuppgifter som NYKS kan komma att behandla och för vilka ändamål denna 

behandling sker, samt vilka rättigheter du har och vilka skyldigheter NYKS har mot 

bakgrund av denna personuppgiftsbehandling. NYKS är personuppgiftsansvarig för 

den behandling som NYKS utför och som beskrivs häri.  

Om du har frågor angående behandling av dina personuppgifter kontakta NYKS på 

de kontaktuppgifter som anges nedan. 

Kontaktperson: Anna Schönström (Ordförande) 

E-post: nyks.kontakt@gmail.com 

 
1. Ansvarig för hantering av personuppgifter 

Den ideella föreningen NYKS:s styrelse är ansvarig för att hanteringen av 
personuppgifter överensstämmer med gällande lagstiftning.  

 

2. Vilka personuppgifter behandlas av NYKS 
I samband med registrering av medlem inhämtar NYKS följande 
personuppgifter från medlem: 

- Förnamn 
- Efternamn 
- Födelsedatum 
- E-post 
- Vilken av NYKS regioner medlem önskar tillhöra.  

 

3. Ändamålsbegränsning 
De personuppgifter som samlas in om våra medlemmar är begränsade till det 

allra mest nödvändiga. Personuppgifterna som samlas in ska användas till 

följande: 

- Upprätta och upprätthålla ett kontaktregister 
- Utskick av digitala nyhetsbrev, inbjudningar till gemensamma 

arrangemang och aktiviteter till medlemmar  
- Administration av medlemsantal 
- Underlag för att söka bidrag till föreningen 
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Tillgång till dina personuppgifter är begränsad till de individer inom NYKS 
som har behov av att behandla dina personuppgifter. Utöver detta kan dina 
personuppgifter komma att överföras till våra tjänsteleverantörer som 
tillhandahåller IT-system, hjälper oss med utskick av nyhetsbrev och annan 
kommunikation. NYKS ser alltid till att sådan överföring sker säkert och i 
enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.  
 
NYKS kommer endast att spara dina personuppgifter så länge som dessa 
uppgifter behövs för det ändamålet de samlades in för. 
 
De som har tillgång till medlemmarnas personuppgifter är styrelsen 
och regionala kontaktpersoner. 
 

4. Utträde ur föreningen eller förändrade uppgifter  
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till 
styrelsen, som skyndsamt tillser att denne medlems personuppgifter borttages 
ur medlemsregistret.  
 
Om personuppgifter ändras eller raderas, skall medlem meddela detta till 
föreningens medlemsansvarig via föreningens e-post: 
nyks.kontakt@gmail.com 
 

5. Dina rättigheter 
Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den 

personuppgiftsbehandling som NYKS utför angående dig. Om du anser att 

någon av de personuppgifterna som NYKS har angående dig är felaktiga kan 

du begära att dessa uppgifter rättas.  

NYKS kommer att rätta alla personuppgifter som visar sig vara felaktiga 

undantaget de personuppgifter som enbart behandlas för arkiveringsändamål. 

Rätt till radering 

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som 

anges i avsnitt 3 och NYKS kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt 

som följer av tillämplig lagstiftning. Du har dock rätt att kräva radering av 

felaktiga uppgifter, då behandling av personuppgifter inte längre är 

nödvändiga, eller då inget berättigat intresse väger tyngre.  

 

Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling 

Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i 

nedanstående fall.  

1. Om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifterna. 
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2. Om personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer 

begränsning av personuppgifter istället för radering. 

3. Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de 

tidigare behandlats för, eller behövs för att kunna fastställa, göra 

gällande eller försvara rättsliga anspråk.   

4. Om du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse. 

En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter 

att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av NYKS utan ditt samtycke. 

 

Rätt att återkalla samtycke 

Om du har lämnat ditt samtycke till NYKS behandling i något avseende har du 

rätt att återkalla detta samtycke. När du återkallar ditt samtycke kommer den 

behandling som samtycket avsåg upphöra och personuppgifter som samlats in 

med stöd av ditt samtycke kommer att raderas under förutsättning att de inte 

behövs för annat ändamål som NYKS har rätt att behandla dina 

personuppgifter för.  

 

Utövande av dina rättigheter 

Om du vill utnyttja någon eller flera av dina rättigheter enligt ovan kontaktar du 

NYKS på de kontaktuppgifter som anges under avsnitt 4. NYKS kommer att 

behandla en begäran från dig skyndsamt. Om NYKS inte avser att bevilja din 

begäran eller att inte bevilja den i sin helhet kommer du informeras om detta 

samt skälen till beslutet. 
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      Bilaga 1  

 

Styrelsens rutiner för arbete med personuppgifter 
- Alla nya medlemmar ska upplysas om informationen i detta dokument 

och måste godkänna hur vi hanterar personuppgifter. Förändringar i 

vårt användande av personuppgifter ska meddelas samtliga 

medlemmar och godkännas.  

- Medlemsregister förvaras på 2 stycken USB-minnen, ordförande och 

medlemsansvarig ansvarar för dessa. 

- Personuppgifter samlas in i samband med att medlemskap söks i 

föreningen. Detta sker genom ett Google-formulär. Då 

medlemsförfrågan mottagits av medlemsansvarig och registrerats i 

medlemsregistret raderas uppgifterna från Google-formuläret.  

- Eventuella utträden och ändringar av personuppgifter som inkommer till 

styrelsen via mail skall meddelas på nästkommande styrelsemöte och 

revideras av medlemsansvarig innan årsmöte.  

 
Personuppgiftsincidenter  
Om en personuppgiftsincident inträffar som leder till oavsiktlig eller olaglig 
förstöring, förlust eller ändring av de personuppgifter som behandlas, är 
styrelsen skyldiga att meddela detta till Datainspektionen inom 72 timmar.  


