Integritetspolicy för Näringslivets Arkivråd
Som medlem och kund till Näringslivets Arkivråds (NLA) verksamheter har du ett
medlemskap som är avgiftsbelagt. För att NLA ska kunna ge dig den fulla nyttan av de
tjänster du har tillgång till hos NLA, behöver NLA lagra och behandla dina personuppgifter.
NLA:s verksamheter är förpliktigade att skydda din integritet och denna integritetspolicy
anger hur NLA verkställer detta.
Personuppgifterna används med syfte och ändamål att administrera dina tjänster och
informera dig i enlighet med de erbjudanden som ingår i medlemskapet. Om du är deltagare
i enstaka aktiviteter utan att vara medlem, lagrar NLA motsvarande personuppgifter om dig.
Näringslivets Arkivråd (NLA) är en ideell förening. NLA har till ändamål att främja rationell
dokumenthantering och arkivering med hjälp av olika tekniker. Verksamheten är rikstäckande och
omfattar såväl företag som organisationer och institutioner.
NLA är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter för de personer som visar intresse
för NLA:s verksamhet inklusive bokköp och seminariedeltagande.
NLA arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid all behandling av personuppgifter och
att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Denna integritetspolicy beskriver hur dina personuppgifter behandlas och skyddas. Policyn
kommer vid behov att revideras löpande och alla uppdateringar meddelas på NLA:s webbplats.
Ansvar för personuppgifter
NLA behandlar de personuppgifter som du delger oss enligt denna integritetspolicy och ansvarar
för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (EU nr 2016/679).
Personuppgifter som lagras
De personuppgifter NLA behandlar och samlar in om dig som användare av digitala plattformar och
tjänster är:
• namn
• adress
• telefonnummer och e-post
• betalningsinformation
• uppgifter om dina inköp
• uppgifter om ditt deltagande i NLA:s kurser och seminarier.
NLA inhämtar enbart personuppgifter från dig, NLA samlar inte in personuppgifter från externa
källor.
Användning av personuppgifter
NLA använder personuppgifter för att bedriva och erbjuda bästa möjliga medlemskap i NLA för dig,
övriga medlemmar och utvalda samarbetspartners. Här följer några användningsområden för de
personuppgifter NLA behandlar:

•

Hantera NLA:s relation med dig
NLA använder personuppgifter för att identifiera dig som medlem, att kommunicera med dig
och tillhandahålla relevant information till dig.

•

Tillhandahållande av tjänster från NLA:s samarbetspartners
NLA använder dina personuppgifter för att NLA:s samarbetspartners ska kunna leverera
tjänster som är relaterade till medlemskapet i NLA, t.ex. tidskriften ARKIV.

•

Utveckling och kvalitet
NLA använder personuppgifter, t.ex. brev och telefonsamtal, för att utveckla NLA:s
verksamhet, NLA:s produkter och tjänster, genomföra marknadsundersökningar och andra
analyser, inklusive medlems/kundnöjdhetsundersökningar.

•

Nätverkande, försäljning av böcker, utgivning av medlemstidskrift samt administration av
medlemmarna och föreningens aktiviteter
NLA behöver behandla personuppgifter för att ingå, förmedla och administrera medlemskap
för dig och för att identifiera dina behov. NLA använder även uppgifterna för att erbjuda dig
tjänster relaterade till ditt medlemskap.

•

Marknadsföring
NLA samlar in och analyserar personuppgifter för att kunna skicka erbjudanden om
användbar information anpassad för dig som medlem i NLA. Du kan komma att få
erbjudanden som NLA bedömer kan vara intressanta och relevanta för dig. Samtidigt
försöker NLA undvika att skicka eller visa information som inte kan antas vara relevant för
dig. NLA säljer aldrig information om dig till någon utomstående tredje part.

•

NLA sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående
ändamål eller så länge som NLA enligt lag är skyldigt att göra detta.

Dina rättigheter
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter NLA har om dig. Om dina
uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. NLA kan
dock inte radera en del av dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som
exempelvis bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste
sparas, till exempel för obetalda skulder.
Vid frågor om NLA:s hantering av personuppgifter, registerutdrag eller rättning av uppgifter
vänligen kontakta NLA genom att skicka ett brev till NLA (kontaktuppgifter finns nedan).
Tillgång till personuppgifter
De uppgifter du delger NLA kan endast delas inom NLA. NLA vidarebefordrar, säljer eller byter
aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför NLA.
Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda
tjänster till dig eller vid lagstadgade krav, rättsliga utredningar och domstolsbeslut.
Informationssäkerhet och gallring
NLA gör sitt yttersta för att skydda din integritet genom att hantera din information aktsamt och
vidta lämpliga och nödvändiga skyddsåtgärder.
NLA sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket NLA
sparar dem eller den längre tid som kan föranledas enligt gällande rätt, till exempel tillämpliga
preskriptionstider och krav enligt gällande lag. Du har rätt att inkomma med en begäran om att dina
uppgifter raderas och NLA kommer då att pröva din begäran i enlighet med dataskyddsförordningen.
NLA vidtar alltid lämpliga tekniska, fysiska, legala och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att
skydda din integritet och uppfyller vid var tid erforderliga krav enligt gällande rätt. För det fall NLA
anlitar någon annan part utanför NLA för behandling av personuppgifter som NLA ansvarar för
utförs det alltid med omsorg och med krav på att dataskyddsförordningens krav för personuppgiftsbiträden uppfylls.

•

Tjänsteleverantörer – NLA kan även komma att dela dina uppgifter med andra
tjänsteleverantörer inom ramen för att NLA t.ex. ska kunna erbjuda dig ytterligare tjänster.

•

IT-leverantörer – NLA använder leverantörer för administrativa tjänster, drift, underhåll och
utveckling av NLA:s IT-miljöer.

Länkar
Webbplatsen www.nla.nu kan innehålla länkar till andra webbplatser som NLA inte har kontroll
över. NLA ansvarar inte för sekretesskyddet eller innehållet på dessa webbplatser, NLA
tillhandahåller dessa länkar för att göra det enklare för NLA:s besökare att hitta mer information om
specifika ämnen.
Hur NLA delar personuppgifter med andra
Som ideell förening tillämpar NLA sekretess avseende NLA:s medlemmar och deras information. I
vissa fall kan NLA dock överföra personuppgifter till andra samarbetsparter, men endast när det
finns ett lagligt stöd för sådan överföring eller att berörda individer samtyckt till detta. Behandling
av personuppgifter som sker genom NLA:s personuppgiftsbiträden utgör inte en sådan överföring
utan anses ske inom ramen för NLA:s kontroll.
Kontaktuppgifter
Näringslivets Arkivråd (organisationsnummer: 814800–7084)
c/o ArkivCentrum
Nikolaigatan 3
702 10 Örebro
019-611 29 00
nla@nla.nu

