Sinfras uppförandekod gällande
Dataskyddsförordningen
Denna uppförandekod beskriver hur vi på Sinfra förhåller oss till GDPR (General Data Protection
Regulation) eller den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 som trädde i kraft den 25 maj
2018.
I uppförandekoden beskrivs hur Sinfra som personuppgiftsansvariga behandlar personuppgifter och
hur efterlevnaden av Dataskyddsförordningen säkerställs. Med begreppet behandling avses alla
åtgärder som vidtas beträffande personuppgifter såsom insamling, registrering, lagring, spridning
samt samkörning av personuppgifter.

För er som är medlemmar i Sinfra
•
•

•
•
•

Vi behandlar personuppgifter för kontaktpersoner i medlemsbolag. De uppgifter vi behandlar
för kontaktpersonerna är namn och befattning/roll/avdelning, e-post samt telefonnummer.
Vi använder dessa kontaktuppgifter med ändamålen att sköta nödvändig administration
kring medlemmars avrop på våra ramavtal samt för att hålla kontakten med och ge service
till våra medlemmar.
Medlemmars personuppgifter överlämnas inte till tredje part.
Sinfra har personuppgiftsbiträdesavtal med de tjänster där vi behandlar personuppgifter.
Exempel på sådana tjänster är vårt CRM-system eller vår IT-support.
Som medlem i Sinfra samtycker ni till att vi behandlar nödvändiga personuppgifter enligt
ovan.

För er som är ramavtalsleverantörer till Sinfra
•
•
•
•

Vi behandlar personuppgifter för kontaktpersoner hos våra ramavtalsleverantörer. De
uppgifter vi behandlar för kontaktpersonerna är namn, e-post samt telefonnummer.
Dessa kontaktuppgifter finns exempelvis på Sinfras hemsida samt Sinfras medlemsportal.
Vi behandlar dessa personuppgifter med ändamålet att de pågående ramavtalen ska kunna
utnyttjas av våra medlemmar, följas upp samt utvärderas.
Som ramavtalsleverantör samtycker ni till att vi behandlar nödvändiga personuppgifter enligt
ovan.

Nyhetsbrev
Vi skickar ut vårt nyhetsbrev till de personer som lämnat sitt samtycke genom att fylla i sitt namn och
sin e-post på Våra utskick. Detta samtycke kan när som helst tas tillbaka eller justeras genom att
trycka på ”unsubscribe” i botten av nyhetsbrevet, eller genom att kontakta oss.

Medlemskonton
I samband med medlemskap har medlemmen rätt till att skapa ett medlemskonto i
Medlemsportalen. Detta görs genom att lämna bland annat sin e-post-adress. Dessa e-post-adresser

Sinfra
Box 1026
101 38 Stockholm
Sweden

Besöksadress / Visiting address:
Kungsbroplan 2
112 27 Stockholm

E-mail:
Web:
Tel:
Org.nr:

info@sinfra.se
www.sinfra.se
+46(0)8-525 099 40
716419-3323

Bankgiro:
Plusgiro:

978-3150
490 43 95-3

hanterar vi på Sinfra internt och använder även för riktade utskick. Uppgifterna lämnas inte vidare till
tredje part. Det går alltid bra att kontakta oss för att radera kontot och alla uppgifter.

Generellt
•
•
•
•
•
•
•

Vi behandlar enbart de personuppgifter som är nödvändiga för att ingångna avtal med
leverantörer och medlemmar ska kunna fullföljas.
Vi lämnar inte dessa personuppgifter vidare till externa parter.
Vi använder inte personuppgifter för automatiserat beslutsfattande eller profilering.
Vi arbetar för att behandlade uppgifter ska vara korrekta.
Vi arbetar för att lagrade uppgifter tas bort när de inte längre behövs.
Vi har säkerhetsrutiner som innebär att våra IT-system är skyddade.
Vår personal har fått utbildning i Dataskyddsförordningen.

Dina rättigheter
Som registrerad har man rätt att återkalla sitt samtycke. Registrerade har även:
•
•
•
•
•
•

Rätt till tillgång till sina personuppgifter
Rätt till rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
Rätt till radering av sina personuppgifter
Rätt till begränsning av behandling som rör personuppgifterna
Rätt att invända mot behandling av personuppgifterna
Rätt till dataportabilitet (att få ut sina personuppgifter och få dem överförda till annan
personuppgiftsansvarig utan hinder)

Få mer information, ändra eller ta bort personuppgifter
Har du frågor om Sinfras GDPR-arbete? Vill du utnyttja någon av dina rättigheter ovan såsom att
ändra, radera eller få ett utdrag av dina personuppgifter hos Sinfra? Kontakta GDPR-ansvarig
Jenny Stenström.
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