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Policy avseende integritetsskydd vid behandling av personuppgifter 

1. Allmänt 

Denna policy avseende integritetsskydd beskriver hur Funktionsrätt Göteborg, org. Nr. 

857202-7145, Slottsskogsgatan 12, 414 53 Göteborg, info@funktionsrattgbg.se, samlar in, 

använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Funktionsrätt Göteborg omskrivs i 

denna text till FRG eller vi.  

Integritetspolicyn gäller FRGs behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för vår 

verksamhet. 

Avsikten med denna Integritetspolicy är att visa hur vi behandlar dina personuppgifter så att 

du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.  

 

2. Personuppgiftsansvarig 

FRG är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter inom vår verksamhet 

och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. FRG är även 

personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för FRGs 

Individstöd. 

 

3. När behandlar vi dina personuppgifter? 

Vi behandlar personuppgifter för att kunna uppfylla organisatoriska krav som följer av FRGs 

stadgar. 

Vi behandlar personuppgifter för att kunna tillsätta representanter i råd och 

samverkansgrupper.  

Vi behandlar personuppgifter när Individstödet åtar sig uppdrag för enskilda uppdragsgivare.  

Vi behandlar personuppgifter när vi anlitar externa konsulter.  

 

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig? 

För dig som är ideell ledamot  

De personuppgifter FRG samlar in och behandlar om dig som är styrelsemedlem, ledamot i 

representantskapet samt FRGs ledamöter i övriga råd är: 

mailto:info@funktionsrattgbg.se
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 Grundläggande personuppgifter, t.ex. ditt namn, personnummer, adress, 

kontaktuppgifter och hemvist.  

 Medlemstillhörighet 

 

För dig som är uppdraguppdragsgivare 

De personuppgifter FRG samlar in och behandlar om dig som är i kontakt med Individstödet 

är: 

 Grundläggande personuppgifter, t.ex. ditt namn, personnummer, adress, 

kontaktuppgifter och hemvist.  

 Nödvändiga uppgifter om hälsotillstånd 

 Nödvändiga uppgifter om kontakter med myndigheter 

 

För dig som är övrig intressent   

De personuppgifter FRG samlar in och behandlar om dig som är politiker, samverkanspart, 

konsult eller övrig intressent är: 

 Grundläggande personuppgifter, t.ex. ditt namn, personnummer, adress, 

kontaktuppgifter och hemvist.  

 Nödvändiga uppgifter för att utge ersättning.  

 

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig? 

För dig som är ideell ledamot 

Vi behandlar vi dina personuppgifter i syfte att uppfylla organisatoriska krav som följer av 

FRGs stadgar. Men även för att organisera och driva intressepolitik i enlighet med 

verksamhetsplanens uppställda mål.  

För dig som är uppdragsgivare 

Vi behandlar vi dina personuppgifter i syfte att utföra ett av uppdragsgivaren och 

Individstödet överenskommet uppdrag. 

För dig som är övrig intressent  

Vi behandlar vi dina personuppgifter i syfte att organisera och driva intressepolitik och för att i 

förekommande fall samverka i gemensamma intressefrågor. 
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6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter 

FRG baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder.  

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra åtaganden för att 

fullgöra avtal gentemot den registrerade. 

I vissa fall kan FRG ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller 

till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla 

bokföringslagens krav.  

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallat berättigat 

intresse. Detta innebär FRG i vissa fall kan behandla personuppgifter då vi har gjort en 

bedömning av att den registrerades rätt att slippa personuppgiftsbehandling inte väger 

tyngre. FRG behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.  

Övrig behandling av personuppgifter sker med stöd av att ett samtycke har lämnats. Den som 

har lämnat sitt samtycke kan när som helst återkalla detta.   

7. Hur länge sparar vi uppgifter om dig? 

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att 

fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna 

Integritetsskyddspolicy. FRG kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att 

följa lagkrav eller för att bevaka FRGs rättsliga intressen. 

FRG lagrar uppgifter om medlemmar under den tid som uppdraget består. Personuppgifterna 

raderas dock tidigast närmast följande årsskifte.  

FRG lagrar uppgifter om uppdragsgivare under den tid som uppdraget består. 

Personuppgifterna raderas dock tidigast närmast följande årsskifte.   

8. Vem lämnar vi ut personuppgifter till? 

FRG kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till råd och 

samverkansgrupper. Tredje part som FRG lämnar ut information till får endast använda 

informationen i enlighet med dataskyddsförordningen.   

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av FRG om det är nödvändigt för att följa 

gällande lagkrav eller krav från myndigheter eller för att tillvarata FRGs rättsliga intressen.  

9. Skyddet av dina personuppgifter 

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. FRG har därför 

vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig 

åtkomst, förändring och radering.  
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10. Dina rättigheter vid personuppgiftsbehandling 

FRG ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 

FRG kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller 

komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. 

Information om dina rättigheter 

Rätt till tillgång: Du kan begära ut ett registerutdrag med information om vilka 
personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dem. en gång per kalenderår, genom en 
skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka 
personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka 
mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. 

Rätt till rättelse: Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du när som 
helst kontakta FRG och begära att få dem rättade.  

Rätt att bli bortglömd: Du kan begära att FRG raderar dina personuppgifter utan onödigt 
dröjsmål, om inte uppgiften är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse.  

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att behandlingen av dina 

personuppgifter begränsas. 

Rätt att göra invändningar: Du kan när som helst invända mot personuppgiftsbehandling som 

utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi 

enbart att fortsätta behandlingen om det finns tvingande berättigade skäl till behandlingen 

som väger tyngre än dina intressen. 

Rätt till att återkalla samtycke: Den vars personuppgifter behandlas efter lämnat samtycke 

kan när som helst återkalla detta samtycke varpå den lagliga grunden upphör. 

Rätt till dataportabilitet: Detta innebär att du har en rätt att under vissa förutsättningar få ut 

och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format 

till en annan personuppgiftsansvarig. 

Rätt till klagomålshantering: Du har rätt att inge att inge eventuella klagomål angående 
behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. 

 


