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Integritetspolicy för Stiftelsen TEM
Allmänt
Stiftelsen TEM är ansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Denna policy anger vilka
uppgifter Stiftelsen TEM samlar in, hur de hanteras och vad de används till.

Uppgifter som omfattas av denna policy
Denna policy omfattar hanteringen av personuppgifter. Med personuppgifter menas sådana
uppgifter som kan knytas till en fysisk person, till exempel namn, adress, mejladress och
telefonnummer. Det spelar ingen roll om uppgifterna tillhör en privatperson eller en person i en
yrkesroll.

Uppgifter som samlas in och sparas
Stiftelsen TEM samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga
för det ändamål de är avsedda för. Det kan till exempel innebära att de krävs för att kunna uppfylla
ett avtal med, eller en begäran från, den som får sina uppgifter registrerade.
Stiftelsen TEM samlar normalt sett in de personuppgifter som framgår när du (fysisk eller juridisk
person):
•
•
•
•
•

anmäler dig till våra kurser eller nätverksträffar
ingår avtal med Stiftelsen TEM, till exempel som kund eller leverantör
anmäler dig till prenumerationstjänst för till exempel nyhetsbrev,
söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning eller praktik hos oss och
besöker oss på Stiftelsen TEM, söker kontakt med oss i övrigt eller på annat sätt kommer i
kontakt med oss.

Ändamål med att spara uppgifterna
Stiftelsen TEM är ansvarig för de personuppgifter som lämnas till oss i samband med att du ingår ett
avtal med oss, anmäler dig som deltagare på kurser och nätverksträffar, registrerar dig på en
prenumerationstjänst för nyhetsbrev eller annat sätt kommer i kontakt med oss. Då godkänner du
även att Stiftelsen TEM lagrar och använder dessa uppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden
samt använda dem för egen kommunikation och marknadsföring.
Du kan närsomhelst begära avregistrering från nyhetsbrev eller andra utskick från Stiftelsen TEM.

Publicering av bilder på Stiftelsen TEM:s hemsida eller sociala medier
Vid aktiviteter som anordnas av TEM, såsom men inte begränsat till konferenser, nätverksträffar och
liknande, kan fotografering ske och bilder publiceras på Stiftelsen TEM:s hemsida och/eller sociala
medier.

Överföring av personuppgifter till tredje part
Stiftelsen TEM lämnar inte ut personuppgifter till tredje part om det inte krävs för att tillhandahålla
tjänster enligt avtal.
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Hur länge sparas uppgifterna?
Personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål
som anges ovan. Vissa uppgifter kan dock behövs sparas längre för att till exempel uppfylla
bestämmelser i bokföringslagstiftning. Du kan närsomhelst begära att dina uppgifter inte får
användas för marknadsföring.

Dina rättigheter
Den vars personuppgifter samlats in har rätt att få ett utdrag från Stiftelsen TEM som visar vilken
information vi lagrat om dig och hur informationen används. En sådan begäran ska vara skriftlig. Du
har rätt att ta tillbaka sitt samtycke till insamling och, om inga lagliga hinder finns, få dina uppgifter
raderade. Du har även rätt att få dina uppgifter rättade i det fall felaktiga uppgifter har registrerats.
Den vars personuppgifter finns registrerade hos Stiftelsen TEM har rätt att begära överföring av
uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller uppgifter som den registrerade lämnat
medvetet och aktivt samt information som tillkommit av den registrerades verksamhet. Begäran ska
vara skriftlig.

Säkerhet
Stiftelsen TEM vidtar de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina uppgifter från obehörig
åtkomst och användning, och använder plattformar och program som är GDPR-kompatibla.

Länkar
Alla besökare bör vara medvetna om att våra webbplatser kan innehålla länkar till och från andra
webbplatser som inte omfattas av denna eller annan personuppgiftspolicy. Detsamma gäller om du
delar information från vår hemsida på andra plattformar som sociala medier. Du bör ta del av dessa
webbplatsers integritetspolicyer innan du lämnar ut dina personuppgifter dit.

Uppdatering av policy
Denna policy kan komma att ändras eller kompletteras vid behov och det är därför bra att
återkommande gå igenom policyn. Längst ner på sidan anges vilka datum policyn har uppdaterats.

Kontaktuppgifter
Vid synpunkter, klagomål eller frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.
Stiftelsen TEM
040- 606 55 80
tem@tem.se
Altonagatan 3
211 38 Malmö

