INTEGRITETSPOLICY – STIFTELSEN MELINSKA SEMESTERHEMMET
Stiftelsen Melinska Semesterhemmets (nedan ”vi”) huvudsakliga syfte är att bereda kvinnliga
stenografer ett trevlig och vackert semesterhem. I praktiken sker det genom att du som
stipendiat, hyresgäst eller medresenär får nyttja de två lägenheter som Stiftelsen Melinska
Semesterhemmet äger. För att kunna åstadkomma det här behandlas dina personuppgifter.
Din integritet är viktig för oss och vi är måna om att vara transparenta med vilka uppgifter
om dig som vi behandlar och varför. Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar dina
personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Denna policy riktar sig till dig:






som ställer frågor till oss,
som ansöker om att tilldelas stipendium,
som tilldelas vårt stipendium,
som hyr någon av våra lägenheter, och/eller
som är medresenär till en stipendiat/hyresgäst

Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för att:
•

Besvara eventuella frågor och kommunicera med dig

•

Behandla och fatta beslut om din ansökan om att få vårt stipendium eller att få
hyra någon av våra lägenheter

•

Planera och förbereda inför din vistelse i någon av stiftelsens lägenheter, inklusive
hantering av utbetalning av stipendium och hyresinbetalningar

•

Fullgöra rättsliga förpliktelser såsom bokföringslagen

•

Hantera och initiera eventuella anspråk

•

Lagra uppgifter för att säkerställa att stipendier liksom uthyrning fördelas rättvist

Nedan hittar du mer information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. Vi
beskriver vilka rättigheter du har att påverka vår behandling, t.ex. att du har du en rätt att
invända mot behandlingen och att be att få dina personuppgifter raderade.
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Vi beskriver även vad vi har för laglig grund för behandlingen och hur länge vi lagrar dina
personuppgifter.
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Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?
Stiftelsen Melinska Semesterhemmet, organisationsnummer 843001-1760, ansvarar för
behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) när vi behandlar dina
uppgifter för egna ändamål.
Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill
utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på vår e-mailadress
info@melinstiftelsen.se, eller ringa oss på telefonnummer 070-583 98 71. Vår postadress är
Plintvägen 5, 433 32 Partille, Västra Götalands län, Sverige.

Varifrån får vi dina personuppgifter och måste du ge oss dina personuppgifter?
Vi får främst dina personuppgifter från dig själv. Om du har glömt att ange dina kontaktuppgifter kan vi leta upp ditt telefonnummer och/eller e-mailadress från offentliga källor
(internet). Om du reser med en stipendiat eller en hyresgäst får vi dina personuppgifter från
stipendiaten/hyresgästen som angett att denne vill resa med dig.
För att vi ska kunna behandla din eventuella ansökan och planera och förbereda inför din
vistelse i någon av stiftelsens lägenheter samt för att vi ska kunna följa krav i lagstiftning eller
andra bestämmelser måste du tillhandahålla vissa personuppgifter till oss. Vilka dessa
personuppgifter är kan du läsa i tabellerna nedan, där den lagliga grunden anges vara
”fullgöra avtal” eller ”rättslig förpliktelse”.

2/8

Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar och lagrar dina personuppgifter
Här kan du läsa mer i detalj om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av
personuppgifter vi behandlar samt vilken den lagliga grunden för behandlingen är. Du kan
även läsa om hur länge vi lagrar dina personuppgifter.
Du som ställer frågor till oss
Ändamål: För att besvara dina eventuella frågor
Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

Besvara frågor du ställer till oss.

 Namn
 Kontaktuppgifter
 Information som du lämnar när
du kontaktar oss

Berättigat intresse
Vi har ett berättigat intresse att kunna
besvara de frågor som du ställer till oss.

Du som ansöker om att tilldelas vårt stipendium eller att få hyra någon av våra lägenheter
Ändamål: För att behandla din ansökan
Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

Mottaga och behandla din
ansökan, inklusive kommunikation
med dig, t.ex. för att ställa
kompletterande frågor.

 Namn
 Kontaktuppgifter du anger

Fullgöra avtal

Bedömning av om du tillhör
destinatärskretsen, d.v.s. uppfyller
kraven för att tilldelas stipendium
eller för att få hyra.

 Kön
 Ålder
 Information om du är
yrkesverksam eller inte
 Betyg i stenografi
 Kursintyg i stenografi
 Tjänstgöringsintyg
 Personnummer (finns på betyg
och intyg du lämnar till oss)
 Personliga förhållanden och
annan information som du
lämnar i din ansökan
 Information om ditt tidigare
eventuella nyttjande av någon
av lägenheterna

Fullgöra avtal

Om du har glömt att fylla i ditt
 Namn
telefonnummer eller e-mailadress  Telefonnummer eller esöker vi efter det på internet för att
mailadress vi hittar på internet
snabbare kunna kontakta dig.
Vi kontrollerar att informationen
stämmer när vi får kontakt med
dig.

Behandlingen är nödvändig för att kunna
hantera din ansökan, d.v.s. för att vidta
åtgärder på begäran av dig för att
hantera din ansökan.

Behandlingen är nödvändig för att kunna
avgöra om du tillhör destinatärskretsen,
d.v.s. för att vidta åtgärder på begäran
av dig för att hantera din ansökan.

Berättigat intresse
Vi har ett berättigat intresse att kunna
kontakta dig om din ansökan och lagrar
endast det telefonnummer eller den emailadress vi hittar om du bekräftar att
informationen stämmer.
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Ändamål: För att hantera eventuella anspråk
Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Hantera eventuella anspråk
 Namn
gentemot det beslut som har
 Kontaktuppgifter
fattats vid tilldelning av stipendium  Information från vår
eller uthyrning av någon av våra
kommunikation med dig i
lägenheter.
samband med ditt anspråk

Laglig grund
Berättigat intresse
Vi har ett berättigat intresse att kunna
försvara oss mot ett eventuellt rättsligt
anspråk.

Ändamål: För att följa krav på hur stiftelseverksamhet ska bedrivas
Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

Lagra information om hur vi har
tilldelat alternativt nekat din
ansökan om stipendium eller
uthyrning.

 Information om att du har
tilldelats eller nekats
stipendium eller möjlighet att
hyra någon av våra lägenheter

Rättslig förpliktelse
Behandlingen är nödvändig för att enligt
stiftelselagen kunna uppvisa nödvändig
dokumentation vid en eventuell kontroll
av tillsynsmyndigheten samt för att
kunna hantera eventuella skadeståndskrav enligt stiftelselagen.

Du som tilldelas ett stipendium, som hyr någon av våra lägenheter eller som reser med en
stipendiat eller en hyresgäst
Ändamål: För att administrera din vistelse
Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

Stipendiat eller hyresgäst

 Namn
 Kontaktuppgifter du anger
 Ankomstdag och avresedag

Fullgörande av avtal

 Namn
 Ankomstdag och avresedag

Berättigat intresse

Informera dig om att du har tilldelats ett stipendium eller får hyra
någon av våra lägenheter samt
därefter planera och förbereda
inför vistelsen i någon av våra
lägenheter och samordna när
någon av våra lägenheter används
så att ingen dubbelbokning sker.

Behandlingen är nödvändig för att du ska
kunna använda lägenheten samt för att
du ska kunna använda uthyrningsverksamhetens tjänster i anslutning till
lägenheten.

För att kunna meddela uthyrningsverksamheten på plats om att du
kommer att bo i lägenheten samt
att du kommer att använda
tjänsterna på plats.
Medresenär
För att vi ska få kännedom om vem
stipendiaten eller hyresgästen vill
resa med.

Vi har ett berättigat intresse att veta
vem som ska använda lägenheten
tillsammans med stipendiaten eller
hyresgästen samt att kunna meddela att
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För att kunna meddela uthyrningsverksamheten på plats om att du
kommer att bo i lägenheten samt
att du kommer att använda
tjänsterna på plats.

du kommer att använda uthyrningsverksamhetens tjänster i anslutning till
lägenheten.

Ändamål: För att säkerställa att framtida utdelning av stipendiet samt uthyrning av våra lägenheter sker rättvist
Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

Lagra uppgift om att du har nyttjat
lägenheten.

 Namn
 Tillfällen du har nyttjat
lägenheten

Berättigat intresse
Vi har ett berättigat intresse att fördela
stipendiet och hyra ut våra lägenheter på
ett rättvist sätt.

Ändamål: För att kunna betala ut ditt stipendium, hantera hyresinbetalning för vistelsen och för att följa
bokföringslagstiftning
Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

Hantera betalning av vistelsen.
Antingen (i) genom att betala ut
ditt stipendium efter att ha fått
information om hur vi gör detta,
eller (ii) genom att mottaga
betalning för din eller dina medresenärers vistelse.

 Namn
 Betalningsinformation

Fullgörande av avtal

Lagra uppgift om din vistelse för att  Namn
veta om uthyrningsverksamheten
 Ankomstdag och avresedag
på plats har fakturerat oss rätt.

Lagra bokföringsmaterial.






Namn
Postadress
E-mailadress
Betalningsinformation

Behandlingen är nödvändig för att du ska
kunna använda lägenheten enligt vad vi
kommit överens om.

Fullgörande av avtal
Behandlingen är nödvändig för att vi ska
veta att uthyrningsverksamheten har
fakturerat oss korrekt.
Rättslig förpliktelse
Behandlingen är nödvändig för att följa
tvingande lag, d.v.s. bokföringslagen.

Ändamål: För att hantera och/eller initiera eventuella anspråk
Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Hantera eventuella anspråk som du  Namn
kan ha efter att ha blivit tilldelad
 Kontaktuppgifter du anger
stipendiet, fått hyra någon av våra  Information från vår
lägenheter eller efter att ha nyttjat
kommunikation med dig i
någon av våra lägenheter.
samband med ditt anspråk

Laglig grund
Berättigat intresse
Vi har ett berättigat intresse att kunna
försvara oss mot ett eventuellt rättsligt
anspråk.

Kunna initiera eventuella anspråk
som vi har.
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Intresseavvägning
Som vi har angett ovan behandlar vi vissa av dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. Intresseavvägningen innebär att vi gör ett
balanstest genom vilket vi har bedömt att vårt berättigade intresse att utföra behandlingen
väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter att inte få dina personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse framgår i tabellerna ovan.
Om du vill veta mer om hur vi har gjort den här bedömningen är du välkommen att kontakta
oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i början av den här integritetspolicyn.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
Om du ställer en fråga till oss kommer vi att lagra kommunikationen med dig i en månad från
att din fråga har besvarats. Om du även inkommer med en ansökan om att tilldelas
stipendium eller att få hyra någon av våra lägenheter kommer vi att lagra dina personuppgifter fram tills vi har avgjort om din ansökan ska beviljas eller inte samt i tre år efter
bokföringsårets slut för att kunna hantera eventuella skadeståndskrav enligt stiftelselagen.
Om ett sådant skadeståndskrav inleds lagras även dina personuppgifter under tiden som
sådant skadeståndskrav hanteras.
Vissa av dina personuppgifter lagras under en kortare eller längre lagringsperiod enligt
följande:
-

Om vi har hittat ditt telefonnummer eller din e-mailadress på internet fortsätter vi
att lagra informationen endast om vi har fått bekräftat av dig att det är ditt
telefonnummer eller din e-mailadress,

-

Om du har nyttjat någon av våra lägenheter lagras information om ditt namn, adress
och tillfällen du nyttjat lägenheten i femton år efter att du har nyttjat lägenheten för
att säkerställa att möjligheten att använda lägenheten fördelas rättvist,

-

Om du reser med en stipendiat eller en hyresgäst eller hyr någon av våra lägenheter
kontrollerar vi att din betalning har genomförts samt säkerställer att uthyrningsverksamheten har fakturerat oss rätt för din vistelse. Vi lagrar därför information om
att just du har använt lägenheten samt vilket belopp du betalat under ett år efter din
resa,

-

Ditt kontonummer kommer endast att lagras i en månad från att vi har betalat ut ditt
stipendium. Bokföringsmaterial kommer dock att lagras i sju år från bokföringsårets
slut i enlighet med bokföringslagen, och

-

Om ett anspråk uppstår kommer de personuppgifter vi behöver behandla för att
hantera anspråket att lagras från dess att du inkommer med ett anspråk eller vi
initierar ett anspråk och under den tid som processen avseende anspråket pågår.
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Vilka har tillgång till dina personuppgifter och varför?
Dina personuppgifter behandlas främst av oss på Stiftelsen Melinska Semesterhemmet. Vi
säljer aldrig dina personuppgifter men vi kommer dock att dela dina personuppgifter i
enlighet med nedan.
•

För att kommunicera använder vi oss av en mailleverantör som får tillgång till dina
personuppgifter som hanteras på mail, och

•

För att meddela uthyrningsverksamheten i anslutning till lägenheten om att du
kommer att nyttja lägenheten och uthyrningsverksamhetens tjänster kommer
uthyrningsverksamheten att få tillgång till dina personuppgifter.

Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES?
Vi behandlar inte några av dina personuppgifter utanför EU/EES.

Vilka rättigheter har du?
I enlighet med dataskyddlagstiftning har du vissa rättigheter som du kan använda för att
påverka hur vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer nedan.
Rätt att inge klagomål
Du har alltid rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.
Rätt att invända mot behandling
Du har alltid rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på
en intresseavvägning. Läs mer om vad en intresseavvägning innebär ovan. I vissa fall kan vi
komma att fortsätta behandla dina personuppgifter även om du invänt mot behandlingen.
Det kan ske om vi kan uppvisa berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina
intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar
av rättsliga anspråk.
Rätt till tillgång
Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar
dina personuppgifter har du även rätt att få information om hur vi behandlar desamma och
få en kopia av dina personuppgifter.
Rätt till rättelse
Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och att be oss
komplettera ofullständiga personuppgifter.
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Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning av behandling
Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana
förutsättningar föreligger om t.ex. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de
ändamål som de samlats in eller behandlats för eller om du återkallar ditt samtycke som
behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.
Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Sådana
förutsättningar föreligger om du t.ex. bestrider uppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en
begränsning av uppgifternas användning.
Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från oss. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat
företag när det är tekniskt möjligt (”dataportabilitet”).
Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett
strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen grundar sig på ditt
samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat.

Denna integritetspolicy fastställdes av Stiftelsen Melinska Semesterhemmet den 1 juni 2019.
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