SPFAs behandling av personuppgifter
Uppgifter om dig som kontaktperson för våra medlemmar eller samarbetspartner till SPFA är
personuppgifter enligt lag. Det är SPFAs styrelse som ansvarar för behandlingen av
personuppgifterna.
SPFA är mån om att behandla dina personuppgifter ansvarsfullt med hänsyn till din integritet.
Du ska veta vilka uppgifter som vi behandlar och varför, hur vi använder dem och vilka
rättigheter du har.
SPFA är ansvarig för personuppgiftbehandlingen när det gäller de uppgifter föreningen har
om dig som kontaktperson för våra medlemmar eller samarbetspartners. Ändamålet med
behandlingen är att kunna administrera medlemskapet samt att genomföra verksamhet i
enlighet med stadgarna. Det innebär att kunna bevaka och driva frågor som berör
pensionsstiftelser, att utgöra remissorgan avseende de frågor som berör pensionsstiftelser samt
att utgöra mötesplats för erfarenhetsutbyte för medlemmar.
Pensionsstiftelsen behandlar följande personuppgifter om dig som kontaktperson:





Namn
Postadress till den stiftelse/företag du företräder
E-postadress
Telefon/mobilnummer

Personuppgifterna inhämtas direkt från dig eller från den pensionsstiftelse/företag som du
representerar.
Personuppgifterna behandlas av styrelseledamöter inom SPFA. Kontaktuppgifter för
fakturering delas med externt redovisningsbolag. Personuppgifter kan även delas med
myndigheter som exempelvis Skatteverket om det regleras av annan lagstiftning.
Vi behandlar dina kontaktuppgifter så länge den pensionsstiftelse som du representerar är
medlem. Vi behandlar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt
och personuppgifterna raderas när de inte längre behövs, till exempel om pensionsstiftelsen/
samarbetspartnern byter kontaktperson.
Du har rätt att:





Få ett registerutdrag över de personuppgifter vi behandlar om dig
Rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter
Rätt att invända mot vår behandling. Om du inte vill att vi har kvar dina
kontaktuppgifter kan du begära att vi raderar dessa
Lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller vill komma i kontakt med oss med
anledning av vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via
mejl till kerstin.eriksson@ncc.se.

