Svenska Industriminnesföreningen (SIM)
Integritet och behandling av personuppgifter
För SIM är personlig integritet något vi tycker är viktigt. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av
dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver
också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.
Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Allt som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet omfattas av begreppet
personuppgifter. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen,
oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling,
registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även sådant som sker
utanför IT-systemen ses som behandling. Det gäller när det är fråga om register.

Personuppgiftsansvarig
För de behandlingar som sker inom SIM:s verksamhet är Svenska industriminnesföreningen
personuppgiftsansvarig (Svenska Industriminnesföreningen, organisationsnummer 838202-3656, c/o
Tekniska museet Box 27842, 115 93 Stockholm, Sverige).

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
Generellt
Vi behandlar i huvudsak när du är medlem i SIM ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, din
adress och i vissa fall din befattning. Ibland kan ytterligare information behandlas, till exempel offentlig
information inom våra intresseområden Om du har ett användarkonto hos oss, exempelvis via
kommer vi även behandla dina inloggningsuppgifter.
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster och den information du har vill
ha som medlem i SIM. Vi kommer även behandla dina personuppgifter för att vårda och administrera
vår relation med dig. Vi kan även komma att informera dig om evenemang, forskning, händelser och
annat som vi finner ligga i såväl ditt som vårt intresse.
Som medlem i Svenska Industriminnesföreningen får du även fullt medlemskap i den internationella
industriarvsorganisationen TICCIH, med bl.a. ett nyhetsbrev fyra gånger per år. Medlemsavgiften i
TICCIH ingår i medlemsavgiften till SIM. Detta innebär att SIM administrerar aktuella
medlemsuppgifter till TICCIH. Till TICCIH överförs personuppgifter i form av namn/organisation samt
kontaktuppgifter för varje medlem.
SIM behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina
personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra våra åtagande mot dig som är av berättigat
intresse exempelvis ett intresse av att få marknadsföra våra tjänster, informera om vår verksamhet
och våra intresseområden.

Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?
Insamling av dina personuppgifter sker då du anger dina uppgifter i samband med att du blir medlem
hos oss eller tar kontakt med oss. Ibland hämtar vi uppgifter från tredje part.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi har
utarbetat rensningsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs
för det specifika ändamålet. Hur länge detta är varierar beroende på skälet för behandlingen. Våra
medlemmar raderas ur registret vid aktivt utträde eller två år efter obetald medlemsavgift.

Vad är dina rättigheter som registrerad?
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Hur du ska gå tillväga för att
hantera dina rättigheter, se stycket ”Hantera dina rättigheter” längre ned. Här nedan listar vi den
registrerades rättigheter.

Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång)
Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till
uppgifterna. När du lämnar en sådan begäran kan vi komma att ställa en del frågor för att se till att det
blir en effektiv hantering av din begäran. Vi kommer också vidta åtgärder för att säkerställa att
uppgifterna begärs av och lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse
Om du upptäcker att något är fel har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du kan också
komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.
I vissa fall kan du göra korrigeringar själv, vilket vi då informerar dig om.

Rätt till radering
Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig. Vi kan dock ha rätt att neka din
begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa
personuppgifter.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du motsätter dig att
personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi
behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Tillsynsmyndighet
Datainspektionen (som inom kort byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten) är ansvarig myndighet
för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt
kan du kontakta Datainspektionen, se datainspektionen.se.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter!
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med ovan
rättigheter är du välkommen att kontakta Ordf. Catarina Karlsson, info@sim.se
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn
finns alltid här på webbplatsen.

