ABF Stockholm bedriver folkbildning och vuxenutbildning i Stockholm och hanterar
därför olika typer av personuppgifter inom ramen för våra verksamheter. En
personuppgift kan enklast beskrivas som en uppgift (information, data) som kan
härledas till en enskild person. Att samla in, hantera och lagra personuppgifter är en
förutsättning för att kunna utföra olika uppdrag inom olika verksamheter.
Bedömningen av vilka personuppgifter som behövs, skall användas eller som bör
sparas sker alltid med hänsyn till lagstiftning och andra integritetsaspekter. Du kan
vara trygg med att dina personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt av ABF
Stockholm.
ABF Stockholms grundprinciper är enkla. Vi samlar bara in så mycket
personuppgifter vi behöver för ett specifikt syfte och skyddar dem med hög säkerhet
och säkra avtal samt sparar dem bara så länge det är nödvändigt. Därefter
avidentifieras eller raderas uppgifterna. Vi respekterar din personliga integritet och
behåller aldrig personuppgifter i onödan.

När vi avgör vilka uppgifter som vi ska hantera utgår vi alltid från verksamhetens
syfte. Beroende på vilket syfte verksamheten har så baseras hanteringen på olika
rättsliga grunder i lagstiftningen. Den behandling av personuppgifter som är
nödvändig för att utöva utbildnings-, bildnings- och kulturverksamhet i enlighet med
Förordningen om statsbidrag till folkbildningen (2015:218) sker till exempel med stöd
av den rättsliga grunden ”uppgift av allmänt intresse” i artikel 6.1 e i EU:s
dataskyddsförordning. ABF Stockholms vuxenutbildning baserar hanteringen med
stöd av artikel 1b och 1e i EU:s dataskyddsförordning, som handlar om att kunna
uppfylla avtal och fullfölja förpliktelser som myndighetsutövare.

Det vanligaste är att vi hanterar dina personuppgifter inom ramen för vår egen
verksamhet och våra egna uppdrag. I de fallen är vi personuppgiftsansvariga och det
är då vi som organisation ansvarar för uppgifterna. Men vi kan också behandla
personuppgifter som personuppgiftsbiträden om vi till exempel genomför utbildningar på uppdrag av andra aktörer. När ABF Stockholm behandlar personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde sker det på uppdrag av en annan part och
ABF Stockholm är då bundet av de instruktioner som organisationen fått av den
personuppgiftsansvarige.

I det fall vi ger uppdrag till en leverantör att hantera våra personuppgifter, till
exempel ett IT-system eller administrativt system, upprättas alltid ett avtal som
reglerar hur hanteringen får ske. Även i de fall andra har uppdrag att hantera personuppgifter är det vi som är huvudansvariga för uppgifterna. ABF Stockholm
samarbetar bara med leverantörer som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller
med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom Privacy
Shield-överenskommelsen mellan EU och USA. Information lämnas aldrig ut till
tredje part i marknadsföringssyfte.

ABF Stockholm begär normalt inget samtycke från dig för att utföra sådan
personuppgiftshantering som är motiverad utifrån tidigare nämnda rättsliga grunder.
Därmed har ABF Stockholm både rätt och skyldighet att hantera dina personuppgifter
i enlighet med lagstiftningen.
I vissa fall kan ABF Stockholm fråga om ditt samtycke. I det fall du väljer att ge ditt
samtycke ger du ABF Stockholm tillåtelse att använda dina personuppgifter i det
specifika syfte som framgår av frågan om samtycke. När du lämnar ditt samtycke är
det viktigt att veta att du också kan dra tillbaka ditt samtycke och begära att
personuppgiftsbehandlingen begränsas; att dina personuppgifter ändras eller raderas
och att invända mot behandlingen. Läs mer om detta under rubriken ”Dina
rättigheter”.

Vi lagrar personuppgifter under en begränsad tid i enlighet med våra olika riktlinjer
för gallring av system. Hur länge informationen lagras kan variera beroende vilken
typ av information det handlar om och i vilket syfte den lagras. När informationen

inte längre lagras så raderas eller anonymiseras den och kan inte längre användas
eller begäras ut.

När vi behandlar dina personuppgifter skyddar vi dem med rätt sekretess- och
säkerhetsnivå beroende på hur personuppgifterna klassificerats. I det fall andra
hanterar personuppgifter åt oss ställer vi alltid motsvarande krav på säkerhetsnivå på
våra leverantörer. Vi har ett ständigt pågående säkerhetsarbete när det gäller
kommunikationssäkerhet samt skydd mot obehörig åtkomst och skadlig programvara.

ABF Stockholm rekommenderar dig att regelbundet läsa igenom dessa riktlinjer för
att vara uppdaterad kring hur vi hanterar och skyddar din personliga information. Vi
informerar givetvis genom våra system när förändringar görs.

Du har rätt att ta del av de personuppgifter som hanteras av ABF Stockholm och få
information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. På begäran kan du
kostnadsfritt få en kopia på dessa personuppgifter i ett allmänt format. Du har också
rätt att korrigera felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig själv genom att
kontakta oss. Vi ändrar då i samtliga system som hanterar personuppgifterna.
I det fall du har lämnat samtycke till att vi ska hantera dina personuppgifter, så har du
också rätt att återkalla samtycket, begära att dina personuppgifter raderas eller
begränsas och invända mot behandlingen.
Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta vårt Dataskyddsombud. Ombudets
roll är att vara en kontaktperson utåt och att kontrollera att lagstiftningen följs inom
organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.
Du kontaktar Dataskyddsombudet genom dataskyddsombud.stockholm@abf.se.

Om du vill klaga på ABF Stockholms behandling av dina personuppgifter så har du
rätt att klaga hos Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Vi ser gärna att du i
första hand vänder dig direkt till oss för frågor kring vår personuppgiftsbehandling.

ABF Stockholm har också riktlinjer för personuppgiftshantering på system- eller
enhetsnivå . Om du har frågor om hur personuppgifter hanteras i olika system eller i
olika verksamheter kan du vända dig till den verksamhet du är berörd av eller
kontakta Dataskyddsombudet på dataskyddsombud.stockholm@abf.se.

