INTEGRITETSPOLICY
VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?
Forum Affärssystem AB, org.nr. 556662-4473
HUR KOMMER DU I KONTAKT MED OSS?
Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta
oss på e-postadress info@forum4it.se eller på telefonnummer +46 (0)31 3384243.

Postadress:
Forum Affärssystem AB
Box 51
435 21 Mölnlycke.
VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du deltar, ska delta eller har deltagit vid en av de
konferenser som vi administrerar. Vi har fått uppgifterna från dig eller din organisation/ditt företag i
samband med att du anmält dig själv eller blivit anmäld till en av våra konferenser. Vi hämtar inte in
personuppgifter från tredje part.
VILKA PERSONUPPGIFTER LAGRAR VI OM DIG?
Vi lagrar enbart de uppgifter du själv registrerat in vid registrering av din anmälan till en av våra
konferenser. Dessa uppgifter är: Namn, Titel, Epost, Telefon, Företag samt Adressuppgifter för
fakturering.
HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi lagrar dina personuppgifter för att kunna fullfölja administration i form av fakturering efter en genomförd
fakturering samt för att kunna distribuera inbjudningar till dig om framtida konferenser. Vi lagrar dina
personuppgifter tillsvidare eller tills du själv kontaktar oss för att be oss att radera dina uppgifter. I
samband med nya utskick får du alltid möjlighet att välja om vi ska radera dina uppgifter.
VEM FÅR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?
När du anmält dig till en av våra konferenser lämnar vi, efter genomförd konferens, ut dina personuppgifter
till de utställare som medverkat under den aktuella konferensen. Dina personuppgifter lämnas aldrig ut till
någon annan part än de utställare som medverkat i den konferens du själv anmält dig till.
ÖVERFÖRING UTANFÖR EU/EES
Vi behandlar dina personuppgifter inom EU/EES.
VILKA RÄTTIGHETER HAR DU ATT PÅVERKA HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER?
Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är
du välkommen att kontakta oss.
Återkalla ditt samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen
av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan
återkallelsen ägde rum.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas samt tillgång till information
om hur personuppgifterna behandlas, t ex ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av
personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som är
under behandling.
Rätt till rättelse
Du har även rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom att
tillhandahålla information komplettera ofullständiga personuppgifter.
Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar
föreligger om:
-Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för;
-Du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig
grund för behandlingen;
-Du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för att fortsätta med behandlingen som
väger tyngre än dina berättigade skäl att inte fortsätta;
-Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt; eller
-Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Forum Affärssystem AB
omfattas av.
Forum Affärssystem AB raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att Forum
Affärssystem AB inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och
regler för dataskydd.
Rätt till begränsning av behandling
Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
Sådana förutsättningar föreligger om:
-Du bestrider uppgifternas korrekthet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera
detta);
-Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en
begränsning av uppgifternas användning;
-Du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre
behöver personuppgifterna för vårt ändamål med behandlingen; eller
-Du har invänt mot behandlingen och vi inte utfört en kontroll av om vårt berättigade intresse att behandla
dina personuppgifter väger tyngre än ditt berättigade skäl av att behandlingen av dina personuppgifter
begränsas.
Rätt att invända mot behandling
Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en
intresseavvägning. Det gäller dock inte om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen
som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande
eller försvar av rättsliga anspråk.

Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Om du
invänder mot marknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.
Rätt att inge klagomål
Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat
administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel). Ett sådant klagomål kan lämnas till myndigheten i den
medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av
gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är
Datainspektionen.
Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i
ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan
personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet föreligger när:
-Behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal; och
-Behandlingen sker automatiserat.
-Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när
detta är tekniskt möjligt.
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