Gemensam integritetspolicy för HiSUS – Unga Hörselskadade i Stockholms
stad (HiSUS) och Unga Hörselskadade Stockholm och Gotland (UHiS)
Denna integritetspolicy gäller för både HiSUS – Unga Hörselskadade i
Stockholms stad (HiSUS) och Unga Hörselskadade Stockholm och Gotland
(UHiS). HiSUS och UHiS delar kansli, anställd personal, medlemmar och
samarbetar kontinuerligt kring den verksamhet som bedrivs inom de båda
föreningarna.
Vår integritetspolicy beskriver hur vårt arbete med att säkerhetsställa att vi
behandlar personuppgifter på ett bra och säkert sätt ser ut. Det är viktigt för
oss att du som är i kontakt med HiSUS och UHiS som medlem eller av annat
skäl, ska känna dig trygg och samtidigt få relevant information om vår
verksamhet.
Nedan beskriver vi vilka personuppgifter vi samlar in, varför och hur
uppgifterna behandlas, hur vi skyddar den information vi samlat in samt vilka
rättigheter du har.
Vem ansvarar för dina personuppgifter?
HiSUS och UHiS är lokalavdelningar inom riksorganisationen Unga
Hörselskadade, båda föreningarna är egna juridiska personer. HiSUS och UHiS
har tillsammans med Unga Hörselskadade ett gemensamt ansvar för
behandling av personuppgifter kopplade till det gemensamma
medlemsregistret som finns. Därutöver ansvarar HiSUS och UHiS självständigt
för den verksamhet och de personuppgifter som behandlas inom ramen för
föreningarnas verksamhet.
Vilka personuppgifter samlar vi in?
Det allra vanligaste är att vi samlar in personuppgiften från dig personligen, när
du blir medlem, anmäler dig till eller deltar på en av våra verksamheter,
kontaktar oss via e-post eller telefon, sociala medier, prenumererar på våra
nyhetsbrev, när du söker arbete eller får en anställning hos oss, samt med
anledning av att du är förtroendevald hos oss.

HiSUS och UHiS behandlar endast personnummer när det är klart motiverat
med hänsyn till ändamålet.
Vi samlar också in personuppgifter när du besöker vår hemsida och genom
samarbete med andra organisationer kring aktiviteter delas deltagarlistor till
den gemensamma aktiviteten, däribland DHB Östra.
Varför samlar vi in och hanterar personuppgifter?
Vi registrerar personuppgifter främst för att kunna administrera medlemskap,
förtroendeuppdrag, anställningar, genomföra verksamhet, dokumentera,
utvärdera och utveckla vår verksamhet, skicka information, administrera
prenumerationer och nyhetsbrev, genomföra undersökningar, producera
texter, fotografier, videos och annat material till vår hemsida, trycksaker och
sociala medier, ha utbyte med samarbetspartner samt underlätta besök på vår
hemsida (cookies).
Om personuppgifter samlas in vid andra ändamål så kommer detta anges i
samband med insamling.
Behandling måste ha en rättslig grund. Det är endast de uppgifter som behövs
för ändamålet som behandlas.
Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Personuppgifter hanteras av behöriga personer inom HiSUS och UHiS.
Personuppgifter om medlemmar i HiSUS och UHiS behandlas av kansliet samt
av tjänstemän på Unga Hörselskadades kansli.
HiSUS/UHiS lämnar enbart ut personuppgifter till utomstående när det handlar
om samarbetspartners som hanterar personuppgifter för HiSUS/UHiS räkning.
Dessa samarbetspartners som t ex tryckerier måste skriva på ett
personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar hur de får behandla personuppgifter,
enligt våra instruktioner, under en begränsad tid och för ett visst syfte.

Våra rutiner för att lagra samt ta bort personuppgifter
HiSUS/UHiS behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande
lagstiftning. Det innebär att vi sparar dina personuppgifter så länge som det
behövs för att uppfylla det ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifter
kan också sparas under den tid som krävs enligt lag, till exempel
bokföringslagen, där räkenskaper måste sparas i minst sju år.
Du har rätt att:
- Få information samt en utskrift om vilka personuppgifter vi har om dig
och hur dessa behandlas.
- Få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga
eller missvisande.
- Att göra invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter eller
begränsa användningen av dina personuppgifter.
- Få dina personuppgifter raderade om personuppgifterna inte längre
behövs för att uppfylla det ändamål som de samlades in för.
Du kan göra detta genom att skicka en undertecknad begäran till oss.
Om du har frågor eller anser att dina rättigheter inte respekteras av oss är du
välkommen att maila oss på hisus@uh.se. Du har också rätt att vända dig till
Datainspektionen för att lämna klagomål
datainspektionen@datainspektionen.se.
Läs mer om dina rättigheter på www.datainspektionen.se
Förändringar av integritetspolicy
Om denna integritetspolicy ändras publicerar HiSUS/UHiS den nya, reviderade,
policyn på vår hemsida www.hisus.se samt informerar om när ändringen
trädde i kraft.
Personuppgiftsansvarig
Kontaktperson, ordförande Natalie Axelsson
Mail: hisuskansli@uh.se
telefon: 0793181077.

Adress:
HiSUS/UHiS
Malmgårdsvägen 63a
116 38 Stockholm

