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Information om hur Arbetsgivarverket behandlar personuppgifter
Den här informationen riktar sig till dig som företräder en organisation som är medlem hos Arbetsgivarverket. Du kan vara medlemschef, vad vi kallar medlemsföreträdare, eller övrig kontaktperson.
Personuppgiftsansvar
Arbetsgivarverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som
sker i vår verksamhet av de personuppgifter som du eller någon annan i din verksamhet
har lämnat till oss. Vi behandlar personuppgifter om dig i den utsträckning det är nödvändigt för att utföra uppgifter av allmänt intresse eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse, och för de närmare syften som framgår nedan.
Vi anlitar personuppgiftsbiträden för driften av våra ärendehanterings-, leverans- och
bokningssystem. Dessa personuppgiftsbiträden behandlar dina personuppgifter för de
syften som anges nedan och enligt våra instruktioner.
Vi har ett dataskyddsombud som fungerar som kontaktperson i frågor som gäller behandlingen av dina personuppgifter. Du når dataskyddsombudet på registrator@arbetsgivarverket.se. Ange ”dataskyddsfråga” i ämnesraden i e-posten. Du kan också ringa till
Arbetsgivarverkets växel på 08-700 13 00 och fråga efter dataskyddsombudet. Det går
även bra att skicka brev till oss och märka kuvertet med ”dataskyddsfråga”. Vår postadress är Arbetsgivarverket, Box 3267, 103 65 Stockholm.
Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och det innebär att handlingar som har kommit in till oss, färdigställts av eller skickats ut av oss ska lämnas ut på begäran om de
inte skyddas av sekretess. I övrigt lämnar vi inte ut dina personuppgifter till tredje part.
Behandling av personuppgifter i samband med arbetsgivarfrågor
Vi registrerar och behandlar personuppgifter (namn, telefonnummer, e-post) om dig för
att kunna hålla kontakten med dig i din funktion som företrädare för en organisation och
för möteshantering.
Annan information som du lämnar och som kan utgöra personuppgifter om dig behandlar vi i den utsträckning det krävs för att uppfylla våra åtaganden gentemot den organisation som du företräder.
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I vårt arbete med arbetsgivarfrågor förekommer det att vi tar emot personuppgifter om
andra än den som tar kontakt med oss, t.ex. om anställda hos våra medlemmar. Vi rekommenderar att du överväger vilken information av det slaget som faktiskt är relevant
innan du lämnar den till oss. Detta för att vi i mesta möjliga mån endast ska behandla
sådana personuppgifter som är nödvändiga för vårt arbete. På detta vis kan du hjälpa till
att skydda den personliga integriteten hos anställda och andra parter.
Nyhetsbrev
Ditt namn och din e-postadress används för att administrera utskick av nyhetsbrev.
Detta gör vi för att informera om vår verksamhet. Din användning av tjänsten för nyhetsbrev registreras för att framställa statistik gällande användningen av nyhetsbreven.
Statistiken använder vi för att följa upp och förbättra utformningen av nyhetsbreven.
Bevarande
Vi tar bort information om dig när det är känt för oss att du inte längre innehar funktionen som företrädare för din verksamhet.
Vi sparar information som indirekt kan härledas till dig, exempelvis vilka kurstillfällen
som finns registrerade på din organisation, i upp till ett år för att sammanställa med annan information till årsredovisningen. Användningen av dessa uppgifter sker på grundval av en rättslig förpliktelse.
Till den del som du har lämnat information som är fortsatt aktuell i den kontakt som vi
har med din medlemsorganisation kommer vi att spara informationen så länge den är
aktuell.
Rättigheter
För att ta reda på vilka personuppgifter Arbetsgivarverket behandlar om dig, skicka en
begäran till dataskyddsombudet. Du har rätt att begära information om personuppgifter
som behandlas om dig hos Arbetsgivarverket och att få uppgifter rättade. Du har också
rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling. Vi ser gärna att du
vänder dig till vårt dataskyddsombud om du anser att dina personuppgifter inte har behandlats korrekt men du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet enligt dataskyddsförordningen.
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