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NFS hantering av personuppgifter 
Här hittar du information om hur NFS hanterar dina personuppgifter med anledning av 

dataskyddsförordningen GDPR. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. 

NFS är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. 

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för NFS. Vi behandlar dina 

personuppgifter på ett ansvarsfullt och varsamt sätt. 

Vilka personuppgifter hanterar vi? 

Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna utföra NFS samverkansuppdrag och på ett effektivt och 

ändamålsenligt sätt kommunicera med våra uppdragsgivare, olika målgrupper och kunna bedriva 

effektivt påverkansarbete för ett konkurrenskraftigt och hållbart arbetsliv i Norden. Vi samlar endast in 

de uppgifter som är nödvändiga för respektive ändamål. 

Vi hanterar även personuppgifter för att kunna sprida relevant information och kunskap samt för att 

marknadsföra vår verksamhet och administrera våra aktiviteter och event. Det kan också beröra de 

personuppgifter du lämnar när du kommenterar eller interagerar på våra sociala medier. Det kan till 

exempel vara följande personuppgifter: 

• Namn 

• Adress 

• E-postadress 

• Telefonnummer 

• Din arbetsplats 

• Din yrkesroll 

• Eventuella uppdrag på gemensamt nordiskt mandat eller utifrån NFS samordningsuppdrag 

Vi behandlar relevant data inom EU/EES och vidtar rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder 

för att säkerställa att all data hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå. 

Hur samlar vi in personuppgifter? 

Du ger oss information om dig själv på ett antal olika sätt, till exempel när du: 

• Anmäls eller anmäler dig till ett uppdrag i NFS samverkan 

• Skickar e-post till oss 

• Efterfrågar rapporter, material eller information rörande NFS verksamhet och/eller policys 

• Anmäler dig till en av NFS SharePoint-grupper för samordning 

• Anmäler dig till en aktivitet eller evenemang hos oss 

• Kontaktar oss i något annat sammanhang eller kanal 

• Skriver en kommentar på vår webb eller på våra sidor i sociala medier 
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Vi kan också få information om dig när du använder våra tjänster eller kontaktar oss. 

Ändamål och rättslig grund 

Informationen NFS samlar in är nödvändig för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag och för de tjänster 

NFS i sin tur avtalar om. Den är också en förutsättning för att NFS ska kunna kommunicera med dig, 

hantera ditt samtycke och hur dina personuppgifter hanteras.  

Delar vi din information med andra? 

NFS kan vid behov komma att dela information med tredje part såsom leverantörer. De leverantörer 

som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som NFS 

har lämnat för behandlingen.  När personuppgifter ska behandlas av en leverantör så upprättas ett så 

kallat personuppgiftsbiträdesavtal.  

NFS kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part.  

Så här behandlar vi dina personuppgifter 

NFS sparar din information endast så länge som det är nödvändigt för respektive syfte. Vi raderar din 

information när den inte längre är relevant. 

E-postuppgifter och NFS SharePoint-grupper 

När du anmäls eller anmäler dig till NFS samordning och/eller NFS SharePoint-grupper kommer dina 

uppgifter att sparas i en databas som används för samordning och kommunikation. När ditt/dina 

uppdrag avslutas raderas dina personliga uppgifter, förutom uppgifter som finns i NFS officiella 

dokument som till exempel protokoll, avtal, redovisningsmaterial, rapporter och dylik dokumentation. 

Kommunikation via e-post till och mellan representanter i NFS medlemsorganisationer samt nordiska 

branschfederationer sker via öppen/offentlig e-postlista för att möjliggöra intern kommunikation. 

Aktiviteter och evenemang 

När du anmäler dig till seminarier och konferenser kommer dina uppgifter att sparas i ett register som 

används för att administrera anmälningar. Genom din anmälan samtycker och godkänner du att vi 

behandlar dina personuppgifter för detta syfte. Uppgiften sparas i max 6 månader.  

Om du anmäler dig till en aktivitet och i samband med det skickar in uppgifter om allergier/specialkost 

samtycker du till att NFS behandlar dessa uppgifter i syfte att beställa mat till aktiviteten. NFS kommer 

att radera uppgifterna när aktiviteten är avslutad. 
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På NFS aktiviteter fotograferar vi, filmar eller gör ljudupptagningar som kan innehålla personuppgifter. 

Detta görs med stöd av en intresseavvägning, då vi har ett intresse av att dokumentera och/eller 

marknadsföra vår verksamhet för att nå ut med relevant information och kunskap om våra 

arbetsområden samt för att kunna bedriva effektivt påverkansarbete. Vi strävar efter att anpassa våra 

aktiviteter så att den som inte vill komma med på till exempel bild ska ha möjlighet att undvika det. Du 

kan informera oss om att du inte vill bli dokumenterad genom att kontakta NFS under aktiviteten samt 

via e-post på adressen info@nfs.net.  

Kommentarer på NFS webb och i sociala medier 

NFS förbehåller sig rätten att radera inlägg, kommentarer, länkar och publikationer som enligt vår 

bedömning är kränkande, stötande, syftar till marknadsföring av annan verksamhet, innebär 

marknadsmässig misskreditering, upphovsrättsintrång, brottslig verksamhet eller liknande. NFS 

förbehåller sig rätten att blockera användare som vid upprepade tillfällen inte håller sig till våra 

förhållningsregler.s 

Det är inte tillåtet att dela känslig information om annan när du publicerar frågor och kommentarer på 

vår webb eller på våra sidor i sociala medier. Känslig information kan vara sådant som facktillhörighet, 

sexuell läggning, religiös tillhörighet med mera. NFS bevakar och modererar sina sidor i sociala medier 

och på webbplatsen löpande. 

Beställning av dokument, rapporter och informationsmaterial  

NFS behandlar personuppgifter i samband med beställning av material. Behandlingen sker för att 

administrera beställningen. Uppgifterna tas bort när beställning och leverans är utförda.  

Sociala medier 

Tillhandahållaren av en social mediaplattform bär det primära ansvaret för behandlingen av användarnas 

personuppgifter. Däremot är NFS att anse som ansvarig för viss behandling som sker på NFS sidor i 

sociala medier. 

Enligt dataskyddslagstiftning är NFS personuppgiftsansvarig för den aktivitet som sker på 

organisationens sidor på sociala mediaplattformar. Detta ansvar omfattar de inlägg NFS publicerar samt 

för andra användares publiceringar på dessa sidor. 

NFS ansvar är att informera om personuppgiftsbehandlingen på NFS sidor, att de modereras och att 

kommentarer som strider mot lag tas bort.  

NFS ansvarar för att moderera och tillse att brottsliga och kränkande kommentarer inte får finnas kvar 

på organisationens sidor. Detta ansvar utövas genom övervakning och moderering av NFS sidor i sociala 

medier, där brott och kränkningar raderas. Det som bedöms som brottslig handling kommer att 

polisanmälas. 
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Då Twitter inte möjliggör kontroll över andras inlägg, taggningar eller kommentarer på egna inlägg är 

NFS ansvar mer begränsat på denna plattform. 

För Twitter-konton är NFS endast personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i egna 

inlägg, men inte för andras inlägg som sänds genom kontot. För sådana inlägg som utgör brott så 

ansvarar NFS enbart för de inlägg vi själva skriver och inte sådant som skrivs till oss eller om oss.  

Dina rättigheter om personuppgifter 

Rätt till tillgång  

Du har rätt att få bekräftelse på att NFS behandlar personuppgifter om dig och du kan begära en kopia 

av den information vi har om dig. Din förfrågan ska göras skriftligt per e-post: info@nfs.net . Svar 

levereras skriftligt per brevpost till den adress du uppger i din förfrågan. Kopian är gratis. 

Rätt till rättelse 

Du har rätt att be NFS korrigera felaktig information om dig eller komplettera information som är 

bristfällig. 

Rätt att bli raderad 

Du har rätt att begära att NFS raderar dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig 

för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att NFS inte kan radera dina 

uppgifter. Det kan till exempel styras av bokförings-, skatte-, konsumenträttslagstiftning och frister för 

överklagande. 

Rätt att begära begränsning 

Du har rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter. 

Rätt att göra invändningar 

Du har rätt att invända mot behandlingar som stöder sig mot intresseavvägning. Om NFS inte kan visa 

att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta behandla uppgifterna måste NFS upphöra med 

behandlingen. 

Rätt till dataportabilitet 

Du har rätt till s.k. dataportabilitet, dvs rätt att få ut de personuppgifter om dig som du har lämnat till 

NFS och få dem överförda till annan personuppgiftsansvarig. 
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Rätt att inge klagomål 

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du anser att NFS behandling 

av dina personuppgifter strider mot dataskyddsregelverket. 

Behandling av personuppgifter vid jobbansökan  

När du söker jobb hos NFS registreras de uppgifter du lämnar i din ansökan, till exempel namn, 

personnummer, kontaktuppgifter, CV och personligt brev. Om du går vidare i rekryteringsprocessen 

kommer vi även behandla ytterligare uppgifter såsom anteckningar från intervjutillfällen, uppgifter som 

dina referenser lämnat eller, i vissa fall, resultat från tester som du genomgått.  

Om du inte blir anställd av NFS kommer de personuppgifter som registrerats att raderas två år efter att 

rekryteringsprocessen för befattningen som du sökt har avslutats. 

Om du blir anställd av NFS bevaras dina ansökningshandlingar. 

Kontakta oss 

Har du frågor om integritets- och dataskydd, har frågor om du finns i våra register eller vill bli raderad, 

kontakta oss på: info@nfs.net  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


