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Information om behandling av dina personuppgifter

Arbetsgivarverket använder verktyget Survey Generator för att skicka inbjudningar och
ta emot anmälningar till de olika aktiviteter Arbetsgivarverket anordnar samt för att utvärdera och uppfölja upp dessa aktiviteter. Driften av verktyget Survey Generator sköts
av Alstra AB.
I syfte att genomföra en aktivitet behöver Arbetsgivarverket behandla dina personuppgifter. De personuppgifter som behandlas är namn, e-post och organisation samt övriga
uppgifter som lämnas av dig. Den rättsliga grunden för att använda uppgifterna är att det
är nödvändigt för att fullfölja ett avtal.
Arbetsgivarverket kan komma att använda insamlade personuppgifter om namn, e-post
och organisation även för att följa upp och utvärdera genomförda aktiviteter. Den rättsliga grunden för detta är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (verksamhetsuppföljning).
Lämnade personuppgifter sparas så länge de behövs för att kunna administrera aktiviteten och för att uppfylla bokföringslagens krav. Arbetsgivarverket upprättar också en deltagarlista som arkiveras. Deltagarlistan innehåller uppgift om deltagarens namn och organisation.
Känsliga personuppgifter
Om du behöver lämna känsliga personuppgifter som rör din hälsa, till exempel uppgift
om allergier eller att du är i behov av hörselslinga, kan vi endast behandla dessa uppgifter med stöd av ditt uttryckliga samtycke. För att vi ska kunna tillgodose dina önskemål
ber vi dig därför att, i förekommande fall, lämna ditt samtycke för behandling av sådana
uppgifter direkt i anmälan. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke men vi kan då
inte garantera att vi kan tillgodose dina önskemål om t.ex. särskild kost.
För att kunna tillgodose dina önskemål kan uppgifter du lämnar enligt ovan komma att
behöva delas till berörd konferensanläggning. Uppgifterna delas med konferensanläggningen i avidentifierad form och gallras efter avslutad aktivitet.
Arbetsgivarverket är en myndighet och är därför skyldig att efter begäran lämna ut allmänna handlingar som inte skyddas av sekretess. En prövning av om de uppgifter som
hämtats in genom Survey Generator ska lämnas ut görs av Arbetsgivarverket i det enskilda fallet. Arbetsgivarverket följer även arkivlagens krav på bevarande, vilket innebär
att information som inte omfattas av en gallringsföreskrift ska bevaras t.ex. deltagarlistor.
Du har rätt att begära tillgång till registerutdrag och rättelse eller radering av personuppgifter. Du har även rätt att begränsa behandling som rör dig.
Rättigheterna gäller inte om de går emot lagstiftning som ställer krav på att uppgifterna
behandlas av Arbetsgivarverket, såsom arkivlagen.
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Kontakt
E-post: registrator@arbetsgivarverket.se
Telefon: 08-700 13 00
Postadress: Arbetsgivarverket, Box 3267, 103 65 Stockholm
Vid frågor om hantering av dina personuppgifter eller utövande av dina rättigheter i anslutning till detta bör du vända dig till vårt dataskyddsombud, via kontaktvägarna ovan.
Märk kuvertet med eller ange ”dataskyddsfråga” i ämnesraden i ditt e-postmeddelande.
Om du anser att vi inte har hanterat dina personuppgifter på rätt sätt kan du inge klagomål till Datainspektionen.
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