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BOiU arbetar för att alla barn och unga ska få den hjälp de behöver och att alla barn och unga ska kunna påverka sin vardag och samhället. 

Detta gör vi genom att ge stöd och råd, informera, påverka och stärka barns och ungas röster. Vi är en ideell förening som funnits sedan 1988. 

 

Integritetspolicy för  

Barnombudet i Uppsala län 

Allmänt 

Föreningen Barnombudet i Uppsala län (BOiU) är personuppgiftsansvarig för all 

behandling av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet och 

ansvarar för att all behandling av dina personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. 

När vi behandlar dina personuppgifter följer vi dataskyddsförordningen GDPR.  

Det här betyder att vi respekterar din integritet och din rätt till kontroll över dina 

personuppgifter. Vi strävar efter att vara transparenta i vår behandling av dina 

uppgifter. Du ska få vetskap om vilka uppgifter som vi lagrar om dig samt hur de 

används och var hos oss de lagras. Vi ska skydda dina uppgifter på bästa möjliga sätt. 

Vår integritetspolicy gäller i alla sammanhang: när du besöker vår hemsida, använder 

dig av någon av våra tjänster, när du följer oss på sociala medier samt när du tar eller 

får kontakt med oss t.ex. via mejl. Policyn gäller även uppgifter som vi får på annat sätt, 

t.ex. genom en pappersblankett som du fyllt i för att bli medlem hos oss.  

Personuppgifter som vi behandlar 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en 

fysisk person som är i livet. BOiU får i första hand in sådana personuppgifter direkt från 

dig. Ibland får vi in uppgifter från andra och då är det vårt mål att berätta för dig 

varifrån vi har fått dem om det inte innebär oproportionerlig arbetsbörda för vår del.  

Vi behandlar dina personuppgifter för att föreningen ska ha möjlighet att bedriva sin 

verksamhet. Exempel på personuppgifter som vi samlar in är ditt namn, 

kontaktuppgifter till dig så som din e-postadress eller fysiska adress, ålder och ibland 

kön.  

Vi behandlar dina personuppgifter endast för ändamål som är kopplade till 

verksamheten. Det kan till exempel ske i samband med: 

• Att du registrerar dig som medlem i föreningen  

• Att du anmäler dig till något av våra nyhetsbrev eller informationsutskick 

• Att vi publicerar material som du på något sätt varit involverad i på hemsidan 

• Publicering av material, så som bilder, i våra sociala medier 

• Att vi hanterar ett stödärende  

• När du kontaktar oss via mejl, telefon, någon av våra webbplatser eller genom 

sociala medier 

• När du anmäler dig som volontär  

• När du anmäler dig som deltagare i en aktivitet som vi anordnar 

• När du gör en beställning i webshoppen  

• Vid anställning och/eller praktik hos BOiU 

http://www.boiu.se/
http://www.boiu.se/
https://boiu-my.sharepoint.com/personal/marten_markne_boiu_se/Documents/0%20Göra%20nu/boiu@boiu.se
https://boiu-my.sharepoint.com/personal/marten_markne_boiu_se/Documents/0%20Göra%20nu/boiu@boiu.se


 

  

 

   

 

• När du medverkar i Word, Ord eller någon annan publikation vi ger ut 

• Om vi gör en orosanmälan vid misstanke om att ett barn far illa 

Syfte och ändamål för insamling av personuppgifter  

Du har rätt att få information om vilket syfte vi har för att lagra dina personuppgifter. 

Nedan listar vi vilka syften och ändamål som finns för behandling av personuppgifter.  

När du registrerat dig som medlem hos oss 

• När du registrerar dig som medlem ingår du ett avtal med oss. Det innebär att du 

godkänner att vi lagrar dina personuppgifter. 

• Syftet med behandlingen är att möjliggöra kontakt med dig i din egenskap som 

medlem, kunna bjuda in dig till aktiviteter och att du ska få information som är 

knutet till medlemskapet. 

Administration  

Här avses behandling som vi behöver göra för att kunna bedriva vår verksamhet. Det 

innebär att vi använder dina personuppgifter i följande fall. 

• Vid kontakt mellan dig och någon anställd eller styrelsemedlem används dina 

uppgifter för att upprätthålla kontakten med dig. Detta kan innebära att vi 

lagrar mejladress, telefonnummer, namn, postadress, användarnamn och 

liknande. 

• När du i din yrkesroll blir involverad i verksamheten kan dina uppgifter komma 

att sparas i protokoll eller som referens i fakturor. 

• Om du söker en tjänst/praktikplats används dina uppgifter för att bedöma om du 

är den som vi söker för tjänsten och för att ta kontakt med dig.  

• Om du är anställd hos oss används dina uppgifter för personaladministration, 

löneadministration, för att tillgodose din fysiska säkerhet och för att tillgodose 

vår it- och informationssäkerhet.  

• I vår verksamhetsrapport förekommer eventuellt dina personuppgifter om du 

under året varit delaktig i föreningen genom aktivitet, anställning, prao/praktik 

eller om du på annat sätt samarbetat eller varit i kontakt med oss.  

• När vi hanterar ett stödärende och när du anmäler dig som deltagare i en 

aktivitet som vi anordnar används dina uppgifter för att upprätthålla kontakt 

med dig. 

• Om vi gör en orosanmälan till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far 

illa.  

• När du gör en beställning i webshoppen sparas personuppgifter för att vi ska 

kunna hantera din beställning och fullfölja våra plikter enligt konsumenträtten. 

Rättslig grund och utrensningspolicy 

När vi samlar in uppgifter om dig följer vi GDPR. Det innebär att vi har sex rättsliga 

grunder att stödja oss på när vi behandlar dina personuppgifter. Det ska finnas en 

rättslig grund för alla behandlingar och du ska veta vilken rättslig grund vi stödjer oss 

på för behandlingen.  



 

  

 

   

 

Vi har inte rätt att byta rättslig grund under behandlingens gång. Vi har inte rätt att 

lagra uppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till 

ändamålen för behandlingen.  

BOiU kommer att lagra dina uppgifter så länge du har en relation till oss t.ex. i form av 

ett medlemskap, samt en tid därefter beroende på ändamål, eller så länge det behövs för 

att vi ska kunna utföra vårt arbete.  

Observera att viss information kan komma att lagras under en längre tid när det krävs 

för att vi ska följa annan lagstiftning, som t.ex. bokförings- eller skattelagstiftning.  

Läs mer om de rättsliga grunderna på datainspektionen.se 

Behandling Rättslig grund/ 

Undantag 

Utrensningspolicy 

https://datainspektionen.se/
https://datainspektionen.se/


 

  

 

   

 

Journalistiskt ändamål 

Journalistiskt ändamål är ett undantag från GDPR till förmån för yttrande- och 

informationsfriheten. Inom ramen för ett journalistiskt ändamål ligger att informera, 

utöva kritik och väcka debatt i samhällsfrågor som är av betydelse för allmänheten.  

Tidningen Word och våra webbplatser undantas från GDPR tack vare utgivningsbevis. 

Utgivningsbeviset gör en publikation eller webbplats grundlagsskyddad för att 

upprätthålla rätten till yttrandefriheten. Personuppgiftsbehandlingen ska dock alltid 

skötas med lämplig säkerhet. I våra publikationer, sociala medier och webbplatser 

stödjer vi oss på de pressetiska reglerna. Läs mer hos Pressens opinionsnämnd. 

Rätt till kontroll över dina personuppgifter 

För att du ska ha kontroll över vilka uppgifter som vi har lagrat om dig, hur de används 

och var de finns, har du rätt att när som helst begära ett registerutdrag från oss som 

visar hur dina personuppgifter behandlas. Utdraget ska vara skriftligt och innehålla  

• alla de personuppgifter som rör personen som sökt registerutdraget, 

• var uppgifterna finns lagrade, 

• varifrån uppgifterna kommer, 

• vad som är ändamålet med behandlingen, 

• till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.  

Du har rätt att få dina uppgifter rättade om de är felaktiga, ofullständiga eller 

missvisande. 

Du har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna.  

Du har i vissa fall rätt att bli bortglömd, dvs få dina uppgifter raderade. Denna 

rättighet gäller vid någon av nedan formulerade företeelser: 

• Om uppgifterna som vi lagrar inte längre behövs för de ändamål som de samlades 

in för.  

• Om behandlingen sker på grund av ditt samtycke, och du återkallar samtycket.  

• Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en 

intresseavvägning, och vi inte kan visa berättigade skäl som väger tyngre än ditt 

intresse av integritet. Vi respekterar i regel din önskan för att du ska känna dig 

https://po.se/pressetik/
https://po.se/pressetik/


 

  

 

   

 

trygg i din kontakt med oss, men vi kan ibland visa tvingande berättigade skäl 

till behandling och kan därmed inte alltid garantera upphörande av en viss 

behandling. 

• Om personuppgifterna har behandlats utan stöd i någon av de rättsliga 

grunderna. 

Om du vill få obligatoriska uppgifter i medlemsregistret raderade innebär det att du 

avslutar ditt medlemskap. Obligatoriska uppgifter är f n för- och efternamn samt 

mejladress. 

I vissa fall har du rätt till dataportabilitet, det vill säga att få dina personuppgifter 

förflyttade till en annan personuppgiftsansvarig. BOiU är då skyldig att underlätta den 

önskade överflyttningen om vi har inhämtat personuppgifterna direkt av dig  

Hur vi delar insamlad information 

Vi delar i regel inte information om dig till tredje person utan ditt samtycke såvida det 

inte bedöms vara nödvändigt för att vi ska kunna utföra ett arbete, eller för att 

tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet 

När vi behandlar information av känslig karaktär kommer vi att hantera dem med 

särskild försiktighet. Det innebär att vi inte kommer att dela en sådan uppgift till någon 

som inte behöver ha informationen för att till exempel genomföra en insats inom 

socialtjänsten. För att undvika att en känslig uppgift hamnar i orätta händer kommer vi 

så långt det går undvika att dela sådan information via mejl. Om det ändå är nödvändigt 

kommer meddelandet att krypteras. 

Personuppgifter överförs endast i undantagsfall till tredje land. Med tredje land menas 

ett land som inte är med i EU eller EES. För närvarande sker överföring till tredje land 

för att möjliggöra prenumeration på informationsutskick. 

Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. 

Automatiserat beslutsfattande innebär att ett beslut fattas genom logaritmer baserat på 

dina personuppgifter.  

Om cookies 

Cookies gör det lättare att använda hemsidor. När du använder någon av våra hemsidor 

godkänner du att vi använder cookies. Informationen som samlas in är anonym och 

innehåller inga personliga uppgifter såsom namn eller mejladress. Information om 

besökare kan inte spåras av oss. 

Cookies lagras i din dator. Du kan när som helst ta bort de cookies som hemsidan samlat 

in. 

Om du vill veta mer 

Mer information: boiu.se/personuppgifter  



 

  

 

   

 

Du kan också kontakta föreningens personuppgiftsombud Mårten Markne oavsett var i 

organisationen dina uppgifter behandlas.  

Mejladress: marten.markne@boiu.se 

Telefonnummer: 018 700 99 36 

 

mailto:marten.markne@boiu.se

