
 
 
 
 
 

Personuppgiftspolicy 
Behandling av personuppgifter 

Från 2018-04-27 gäller följande policy för Sparbanksstiftelsen Söderhamn (886000-7882). 

Syfte 

Sparbanksstiftelsen Söderhamn värnar om din integritet. Vi vill att du som söker bidrag, är leverantör eller 

medarbetare hos oss ska kunna känna dig trygg när du uppger dina personuppgifter till oss. Policyn utgår 

från gällande dataskyddslagstiftning. Den förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter. Policyn 

är godkänd av Sparbanksstiftelsen Söderhamns styrelse. 

Syftet med policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, 

vilka som får ta del av dem samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. 

Bakgrund 

Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden. Vår utgångspunkt är att inte 

behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de 

minst integritetskänsliga uppgifterna. 

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, 

uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt för intern 

statistik och analys. 

Riktlinjer 

Personuppgifter vi behandlar 

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall 

än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och/eller lag. Här följer exempel på 

personuppgifter vi behandlar: 

• Kontaktuppgifter, till exempel namn, telefonnummer, e-postadress 

• Personnummer 

• Fotografier 

• Bankrelaterade uppgifter (kontonummer, bankgironummer) 

• Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger 

• Innehåll som du själv publicerar, så kallat användargenererat innehåll 

• Avtalsrelaterad information 

• Övrig frivilligt lämnad information i fritextfält via kontaktformulär eller liknande. 

  



 
 
 
 
 
Varför behöver/behandlar vi dina personuppgifter? 

Vi behandlar dina uppgifter främst för att pröva din, eller din organisations, rätt till bidrag samt för att 

uppfylla Sparbanksstiftelsen Söderhamns ändamål enligt stiftelseförordnandet. 

Vi behandlar också personuppgifter för nedanstående ändamål. 

• Deltagande i möten, projekt och aktiviteter 

• Ansökningar 

• Historik, bland annat som underlag för beslut 

• Avtal och beslut 

 

Samtycken 

Vid behandling som bygger på samtycke inhämtar vi ditt samtycke innan vi börjar att behandla dina 

personuppgifter.  

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina 

personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter 

enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de 

skyldigheter vi har i förhållande till dig. 

Hur vi får tillgång till dina personuppgifter 

Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt: 

• Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt 

• Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida 

• Uppgifter som vi får från offentliga register 

• Uppgifter som vi får när du ansöker om bidrag från oss 

• Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt 

tar kontakt med oss 

• Uppgifter som registreras då du väljer att följa oss eller kommentera på våra sociala medier. 

Information vi ger till dig? 

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i 

personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt 

dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som 

är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver 

lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter. 

Dina personuppgifter behandlas på ett betryggande sätt 

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är 

att endast medarbetare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att 

utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. 

I fråga om känsliga personuppgifter har vi skapat särskilda behörighetskontroller som gör att endast ett 

begränsat antal medarbetare har tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär ett högre skydd för dig 

och dina rättigheter. 



 
 
 
 
 

Våra IT-system har din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra händelser som kan 

innebära en risk för din integritet. 

Vi har flera styrdokument för IT- och informationssäkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter 

behandlas säkert. 

När lämnar vi ut dina personuppgifter? 

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till Stiftelsens bank, Stiftelsens revisionsbyrå/redovisningsbyrå 

samt myndigheter såsom Skatteverket. Detta för att Stiftelsen ska kunna fullgöra ovan angivna förpliktelser 

enligt lag och avtal.  

Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till tredje part med ditt uttryckliga samtycke eller till ett 

Personuppgiftsbiträde. I biträdessituationer fall upprättar vi speciella avtal såsom 

personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett 

betryggande sätt. 

Stiftelsen behandlar uppgifter genom Personuppgiftsbiträde enligt följande: 

• Mottagning av ansökningar om stipendier eller bidrag via webben 

• Webbredaktörstjänster 

• Datatjänster, såsom e-postprogram och datalagring på server 

• Systemleverans såsom ekonomisystem 

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy. 

Ansvar 

Sparbanksstiftelsen Söderhamn är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter. 

Rättelse och insyn 

Sparbanksstiftelsen Söderhamn strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. 

Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig 

sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du 

vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig 

kontakta oss under någon av följande adresser:  

Telefon: 0270-109 20 

E-postadress: info@sparbanksstiftelsensoderhamn.se 

Postadress: Sparbanksstiftelsen Söderhamn 

Kyrkogatan 16 

826 39 SÖDERHAMN 

    

Klagomål 
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Om du har några frågor gällande denna integritetspolicy eller anser att vi på något sätt brustit i vår 

hantering av dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-post eller skicka informationen skriftligt till vår 

postadress.  


