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Svenska Bergteknikföreningen – Integritetspolicy 

För att bedriva Svenska Bergteknikföreningens verksamhet och skapa mervärde för våra 

medlemmar behöver vi behandla personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och 

det är viktigt för oss att du som berörs känner dig trygg med hur vi hanterar dina och andras 

personuppgifter.  

Integritetspolicyn beskriver dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande, det är därför 

viktigt för oss att du tar del av den. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella 

frågor. 

Syfte 

Svenska Bergteknikföreningen behandlar personuppgifter för administration och 

kommunikation med våra medlemsföretag, anställda och leverantörer.  

Med undantag för styrelse- och utskottsledamöter vars namn figurerar som 

verksamhetsinformation på vår hemsida, ges åtkomst till personlig data endast till dem som 

behöver den för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

Förklaringar 

Personuppgifter avser all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en 

fysisk person som är i livet, såsom; namn, telefonnummer, bild, ljudupptagning som i digital 

plattform behandlas i dator, krypterad uppgift och IP-adress. Även bokningar och 

beställningar kan vara personuppgifter om de tillsammans med andra uppgifter kan kopplas 

till en person.  

Behandling av personuppgifter avser hantering av personuppgifter. Varje åtgärd som vidtas 

med en personuppgift utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller 

ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, lagring, spridning och 

radering. 

Personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av någon av följande rättsliga 
grunder: 
Avtal: Behandlingen är nödvändig för att vi ska ha möjlighet att hålla vår del i avtalet med 
dig. 
 
Intresseavvägning: Det berättigade intresset väger tyngre än den registrerades intresse av 
att Svenska Bergteknikföreningen inte behandlar dennes personuppgifter. 
Exempel: Om du är yrkesverksam i bergbyggnadsbranschen och vi har ett evenemang inom 
vår bransch, så kan vi komma att kontakta dig för att marknadsföra evenemanget. Detta då 
vi anser att vårt intresse som organisation av att marknadsföra våra evenemang, väger 
tyngre än ditt intresse som yrkesverksam att inte bli föremål för marknadsföring.  
 
Samtycke: Personuppgifter behandlas efter samtycke från den som personuppgifterna 
avser. 
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Dina rättigheter 

- Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi lagrar, hur länge och varför vi gör det 

- Du kan begära rättelse eller radering av felaktiga personuppgifter 

- Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter 

- Du har rätt att återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling 

- Vi ber inte om fler personuppgifter än nödvändigt 

- Vi sparar inte dina uppgifter längre än nödvändigt 

- Vi informerar dig om varför vi samlar in vissa personuppgifter 

Formulär 
När du fyller i ett formulär och blir medlem eller anmäler dig till konferens eller nyhetsbrev på 
svbergteknik.se måste du aktivt kryssa i en ruta där du medger att du låter oss hantera dina 
personuppgifter enligt den lagliga grund som vi angett. I anslutning till ditt medgivande 
berättar vi också varför vi behöver hämta in dina personuppgifter och hur länge vi sparar 
dem. 

Medlemskap 
Avtal är den lagliga grund för hantering av personuppgifter som du lämnar för att ansöka om 
medlemskap i Svenska Bergteknikföreningen. De personuppgifter du lämnar används för att 
administrera ditt medlemskap och för att du ska kunna få ta del av medlemsförmåner. 
Personuppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan när som helst 
be att få dina personuppgifter rättade eller be att få bli borttagen ur vårt medlemsregister. Vid 
utträde spar vi dina medlemsuppgifter i ett år, sedan tas de bort. 

Konferens 
Avtal är den lagliga grund för hantering av de personuppgifter som du eller ditt ombud till 
vilket du har lämnat samtycke, lämnar i samband med ditt deltagande vid våra konferenser 
och seminarier. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna administrera din medverkan 
vid konferensen. Personuppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Dina 
personuppgifter kommer också att användas för att skicka ut inbjudan till nästa konferens, 
därefter raderar vi dina personuppgifter. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter 
rättade eller borttagna. 
Då vi anlitar en tredje part för deltagarhantering tar de in uppgifter vid anmälan, inga 
uppgifter tas från föreningens medlemsregister. Tredje part är då personuppgiftsansvariga. 

E-post 
När du skickar e-post till @svbergteknik.se får vi kanske tillgång till uppgifter om dig själv 
och ditt företag. Om det gäller avtal sparas informationen från e-posten så länge som det är 
nödvändigt. Övrig e-post sparas i ett år. 
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Sociala medier 
Kommentarspolicy, Svenska Bergteknikföreningen tar bort kommentarer och länkar som 
strider mot föreningens stadgar. Vi kan också radera kommentarer som inte är relevanta för 
diskussionen, innehåller personuppgifter, kränkande språk, personliga påhopp, 
ryktesspridning, kommersiella länkar och utannonsering av tjänster. Vi förbehåller oss rätten 
att blockera användare som inte respekterar vår kommentarspolicy. 

Publicering på hemsidan 
När Svenska Bergteknikföreningen publicerar innehåll på sin hemsida sker det med 
utgångspunkt från stöd av den lagliga grunden för intresseavvägning eller i vissa fall laglig 
grund för samtycke. För att publicering ska vara berättigad krävs att behovet av att visa 
föreningens verksamhet väger tyngre än att personerna på bilderna har av skydd för sina 
personuppgifter. 

Inget kränkande material får publiceras på hemsida eller i på sociala medier. Om Svenska 
Bergteknikföreningen får kännedom om att bilder eller annat material upplevs som 
kränkande ska föreningen så snabbt som möjligt avpublicera detta material. 

Personuppgiftsansvarig 
Svenska Bergteknikföreningen, org. nr 802000-3144, med adress Sturegatan 11, 114 36 
Stockholm är personuppgiftsansvarig för föreningens behandling av personuppgifter. 
Har du övriga frågor gällande hur vi hanterar personuppgifter eller om du vill veta vilka 
uppgifter vi har om dig, skicka e-post till info@svbergteknik.se eller ring 070-554 94 04. 
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