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Integritetspolicy 

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter 

Kultur och Kvalitet, hädanefter kallad ”Föreningen”, är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. 
Föreningen har som ändamål att bedriva kulturell verksamhet för att stärka kulturutövandet 
av personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
 
Föreningen arbetar med att anordna konferenser, kulturevenemang, utbildningar och driva 
eller samarbeta med projekt. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika 
ändamål kopplade till verksamheten. 
 
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. 
konferenser och evenemang), kommunicera med medlemmarna (kallelser till möten, 
aktiviteter, informationsutskick och inbjudningar samt hantera medlemsrelaterade 
ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och anmälningsavgifter m.m.). 
 
Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat till 
föreningens verksamhet där redovisning av medlemsunderlag kan vara relevant. 
Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid: 
• Hantering av medlemskap i föreningen 

• Föreningsadministration 

• Deltagande i föreningens föreningsaktiviteter 

• Ansökan om bidrag 

• Sammanställning av statistik och uppföljning 

• Utbildningar arrangerade av föreningen 

• Kontakt med medlem 

• Besök på vår hemsida 

• Publicering av material på hemsida och sociala medier 

• Prenumeration och tidningsutskick 

Vilka delar vi personuppgifter med? 

Vi delar inte dina personuppgifter med någon utomstående och förmedlar dem inte vidare 
till utomstående part utom i de fall det är nödvändning för något av ändamålen ovan. 
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Exempelvis delas uppgifter med leverantören när det krävs att leverantören ska kunna 
utföra uppdraget åt oss. 
 
Genom vår administration finns vårt bokföringssystem hos en underleverantör som regleras 
av ett Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal).  

Vilken rättslig grund har vi för personuppgiftsbehandling? 

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av 
personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet. 
 

Ändamål med behandling Laglig grund 

Hantering av medlemskap i föreningen Avtal 

Föreningsadministration Avtal 

Deltagande i föreningens aktiviteter Avtal eller samtycke 

Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse 

Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse 

Utbildningar eller arrangemang som är arrangerade av 
föreningen 

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning 
eller samtycke 

Kontakt med föreningen Vårt berättigade intresse av att hantera kontakten 
med dig (intresseavvägning) 

Publicering av material på hemsida och sociala medier 
 

Intresseavvägning eller samtycke 
 

Prenumeration och utskick av tidningar 
Vårt berättigade intresse av att sprida information om 
vår verksamhet (intresseavvägning) eller avtal (endast 

om du har prenumeration). 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen 
av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna 
kvarstår kommer uppgifterna att raderas. 
 

Vilka rättigheter har du?  

I enlighet med tillämplig lagstiftning har du rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering 
av dina personuppgifter eller begränsning av hanteringen. Du har även rätt till 
dataportabilitet1.  

 
1 Dataportabilitet innebär att om du vill ha ut personuppgifterna som KoK har sparat om dig, för att överföra till 
ett annat företag/verksamhet/organisation eller dylikt, så kommer KoK att hjälpa dig med det.  
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Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som sker med stöd 
av intresseavvägning. 
 
Om personuppgifterna behandlas med ditt samtycke har du rätt att när som helst dra 
tillbaka ditt samtycke, utan att detta påverkar behandlingen som skett fram till dess.  
 
Du har rätt att lämna in ett klagomål om vår hantering av dina uppgifter till:  
Integritetsskyddsmyndigheten 
Box 8114  
SE 104 20 Stockholm 
Sverige  
 
Integritetskyddsmyndighetens (tidigare Datainspektionen) kontaktuppgifter hittar du på:  
https://www.imy.se/kontakta-oss/  
 

 
Som privatperson kan det handla om att du skulle vilja överföra information du har på ditt Facebook-konto till 
ditt Instagram-konto.  


