
 

Stockholms Köpmansklubb - integritetspolicy 

Din personliga integritet är vik1g för oss. Vi vill a6 du ska känna dig trygg i a6 vi hanterar dina 
personliga uppgi;er på e6 ansvarsfullt sä6, oavse6 i vilket sy;e du är i kontakt med oss. I 
denna integritetspolicy hi6ar du övergripande informa1on om hur vi hanterar 
personuppgi;er enligt gällande lags1;ning och särskilt med hänvisning 1ll GDPR, General 
Data Protec1on Regula1on. 

Vilken information samlar vi in? 
Informa1onen som samlas in behandlas av Stockholms Köpmansklubb, Org.nr 802001-9488, 
Stockholms Köpmansklubb, 
c/o Stockholms Handelskammare, Box 16050, 103 21 Stockholm. 

Du kan direkt eller indirekt komma a6 ge oss informa1on om dig själv på olika sä6. Till 
exempel samlas viss personlig iden1fierbar informa1on in via våra webbsidor, 
kontakZormulär eller medlemssidor på hemsidan och Köpmansklubbens app. Vilken 
informa1on vi väljer a6 samla in om dig beror på hur och varför vår kontakt har uppstå6. Om 
du besöker oss online och väljer a6 bli medlem, köpa någon av våra tjänster eller anmäla dig 
1ll e6 evenemang så är den informa1on vi sparar o;a begränsad 1ll di6 namn, företag, e-
post och telefonnummer samt medlemsnummer och födelseår. De6a gör vi för a6 hantera er 
önskan om a6 registreras hos oss och för a6 förbä6ra vår service. Vi kräver inte a6 du 
registrerar dig eller lämnar personuppgi;er för a6 ta del av informa1onen och materialet på 
vår hemsida. Om du registrerar dig för medlemskap, tjänster och evenemang kommer du a6 
få informa1on om evenemang. Stockholms Köpmansklubb sparar informa1onen med 
hänvisning 1ll Dataskyddsförordningen, GDPR (1). 

Hur och i vilket syfte samlar vi in personuppgifter och behandlar dina 
personuppgifter? 
 
För a6 få möjlighet a6 vara med i Köpmansklubben krävs a6 två medlemmar föreslår ny 
medlem alterna1vt a6 klubbens nämnd föreslår tänkbar medlem. Som medlem i klubben har 
man 1llgång 1ll evenemang och övriga tjänster som Stockholms Köpmansklubb erbjuder. För 
varje enskild medlem behöver vi kontaktuppgi;er i form av adress, epost, fakturaadress 
privat eller 1ll företag med organisa1onsnummer. När någon ansöker om medlemskap hos 
oss behöver vi komple6a personuppgi;er med personnummer. Vi samlar in dessa 
personuppgi;er för a6 informera er om inbjudningar, fakturering, informa1on samt matrikel 
på webb och i form av pappersmatrikel, som innehåller flera kontaktuppgi;er men ej 
personnummer. Vi sparar dina uppgi;er så länge som uppgi;erna är nödvändiga för a6 
uppfylla de ändamål som uppgi;erna från början samlades in för, eller om så kräves, enligt 
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bokföringslagen. 
 
Medlem avak1veras i system när person avlider eller begär a6 få avsluta si6 medlemskap. 

Automatiskt insamlade data 
Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för a6 förbä6ra din upplevelse av våra 
tjänster. Genom dessa medel kan vi exempelvis få informa1on om din webbläsartyp och di6 
opera1vsystem, visade webbsidor, länkar som du klickat på, IP-adress, webbplatser du har 
besökt innan du kom 1ll vår webbplats samt e-post från oss som du öppnar, vidarebefordrar, 
eller använder för a6 klicka dig fram 1ll vår webbplats. 

Du kan ställa in din webbläsare som du önskar för a6 1ll exempel sluta acceptera nya 
cookies, få e6 meddelande när du får en ny cookie, inak1vera befintliga cookies och för a6 
dölja bilder som visas på hemsidan. 

Foto, film- och ljudupptagning 
När du deltar i våra evenemang, luncher, seminarier, utbildningar, informa1onsmöten eller 
dylikt kan vi komma a6 spela in eller fotografera evenemanget och personer som deltar. Det 
medför a6 du som deltagare kan komma a6 förekomma i ljud- och bildinspelningar eller 
fotografier. Köpmansklubben behandlar denna informa1on på olika sä6 och den kan även 
komma a6 publiceras internt eller externt. 

Hur hanterar vi personuppgifter och personnummer? 
Vi grundar i huvudsak behandlingen av dina personuppgi;er på intresseavvägning. 
Vi delar inte personligt iden1fierbar informa1on med andra. Vi kan dock komma a6 dela 
informa1on med tjänsteleverantörer som vi har anlitat för a6 uZöra tjänster för vår räkning, 
t.ex. för a6 hjälpa 1ll a6 uppdatera webb, app eller för a6 göra utskick. Dessa 
tjänsteleverantörer kan få 1llgång 1ll personligt iden1fierbar informa1on om våra 
medlemmar och intressenter, om det behövs för a6 uZöra uppgi;er åt oss, men de har inte 
1llstånd a6 använda eller avslöja informa1onen såvida inte så krävs för a6 uppfylla juridiska 
krav. 
Som 1digare nämnt kan vi i vissa fall komma a6 dela dina personuppgi;er med utvalda 
tredje parter. Om det sker ser vi 1ll a6 överföringen sker på e6 säkert sä6 som bevarar din 
integritet. Nedan är kategorier av mo6agare som vi kan dela dina uppgi;er med, 

• Samarbetspartners som används 1ll exempel när Stockholms Köpmansklubb släpper 
rapporter och pressmeddelanden. Stockholms Köpmansklubb, som är en mötesplats 
för medlemmar och inbjudna gäster, med många evenemang, använder dina 
uppgi;er för a6 kunna bjuda in och informera dig om vad som händer hos oss. Vi kan 
även komma a6 skicka ut nyhetsbrev och eventbrev med inbjudningar. 

• Systemleverantörer för affärssystem, webb, app eller bokföring. För a6 kunna 
genomföra våra uppdrag och tjänster så lagrar vi dina uppgi;er 1ll exempel i vårt 
affärssystem (e6 system som administrerar våra kunder och kontakter). 

• Leverantörer av tryck och distribu8on. Vi kan även komma a6 dela uppgi;er om dig 
med leverantörer som 1llhandahåller tryck och distribu1on som är relevant för di6 
medlemskap. 

Lagring och lagringstid 
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Personuppgi;er lagras av Stockholms Köpmansklubb under den 1d det är nödvändigt för de 
ändamål som specificeras ovan. Det kan vara så länge som det är nödvändigt för a6 fullfölja 
våra avtal eller andra åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller 
myndighetsbeslut. Stockholms Köpmansklubb gallrar registrerade personuppgi;er 
regelbundet. Stockholms Köpmansklubb vidtar rimliga åtgärder för a6 hålla de 
personuppgi;er som behandlas aktuella och a6 radera inaktuella och på andra sä6 felak1ga 
eller överflödiga personuppgi;er. Vi på Stockholms Köpmansklubb har löpande ru1ner som 
säkerställer a6 vi inte lagrar onödiga uppgi;er om dig och vi minimerar lagrings1den i så stor 
utsträckning som möjligt. 

Var behandlar vi dina personuppgifter? 
Stockholms Köpmansklubb och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som 
huvudregel dina personuppgi;er inom EU/EES. I de fall personuppgi;er behandlas utanför 
EU/EES säkerställer vi a6 våra leverantörer och samarbetspartners lever upp 1ll samma 
säkerhets- och skyddsnivå som 1llämpas i EU/EES. 

Rätt till information 
Du har rä6 a6 få informa1on om de uppgi;er vi har om dig, hur vi behandlar den, vad som 
är ändamålet och under vilken 1dsperiod. 

Rätt till tillgång 
Om du begär det, förser vi dig med en kopia av de personuppgi;er som är under behandling 
(registerutdrag). För eventuella y6erligare kopior som den registrerade begär får den 
personuppgi;sansvarige ta ut en rimlig avgi; på grundval av de administra1va kostnaderna. 
Om du gör begäran i elektronisk form ska informa1onen 1llhandahållas i e6 elektroniskt 
format som är allmänt använt, om den registrerade inte begär något annat. 

Rätt till rättelse 
Vi har e6 ansvar för a6 de personuppgi;er vi behandlar är korrekta men du som registrerad 
har också rä6 a6 komple6era med uppgi;er som saknas och som är relevanta samt få 
felak1ga uppgi;er rä6ade. När dina personuppgi;er rä6as, kommer vi a6 underrä6a dem 
som vi har lämnat ut uppgi;erna 1ll om a6 denna rä6else har ägt rum – förutom i de fall 
då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en allZör betungande insats. Vi kommer även, på 
din begäran, a6 informera dig om 1ll vem rä6elsen har lämnats ut. 

Rätt till radering 
Dina uppgi;er kommer a6 sparas under den 1d som vi har e6 relevant sy;e för dem. Du har 
rä6 a6 utan onödigt dröjsmål få din data raderad under följande förutsä6ningar: 

• Om uppgi;erna inte längre behövs för de ändamål som de behandlas för. 
• Om behandlingen grundar sig enbart på di6 samtycke och du återkallar de6a. 
• Om du motsä6er dig behandling som sker e;er en intresseavvägning och det inte 

finns beräfgade skäl som väger tyngre än di6 intresse. 
• Om personuppgi;erna har behandlats olagligt 
• Om radering krävs för a6 uppfylla en rä6slig skyldighet. 
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Om uppgi;erna raderas på din begäran kommer vi a6 underrä6a dem som vi har lämnat ut 
uppgi;er om dig 1ll, om raderingen. De6a gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt 
eller innebära en allZör betungande insats. Vi kommer även på din begäran a6 informera dig 
om 1ll vem informa1onen har lämnats ut. 

Rätt till begränsning av behandling 
Du har rä6 a6 begära en 1llfällig begränsning av behandling av dina personuppgi;er. 
Behandlingen kan begränsas i följande situa1oner: 

• När du anser a6 dina personuppgi;er inte är korrekta och du därför har begärt 
rä6else hos oss. Du kan då begära a6 behandlingen av dina personuppgi;er 
begränsas under en 1d som ger oss möjlighet a6 kontrollera om personuppgi;erna är 
korrekta. 

• När behandlingen är olaglig och du motsä6er dig a6 personuppgi;erna raderas och i 
stället begär en begränsning av deras användning 

• När vi inte längre behöver uppgi;erna för ändamålen med behandlingen men du 
behöver dem för a6 kunna fastställa, göra gällande eller försvara rä6sliga anspråk. 

• När du har invänt mot behandling i enlighet med ar1kel 21.1 (intresseavvägning) i 
väntan på kontroll av om våra beräfgade skäl väger tyngre än dina beräfgade skäl. 

Om behandlingen har begränsats kommer sådana personuppgi;er, med undantag för 
lagring, endast behandlas med di6 samtycke eller för a6 fastställa, göra gällande eller 
försvara rä6sliga anspråk eller för a6 skydda någon annan fysisk eller juridisk persons 
räfgheter eller för skäl som rör e6 vik1gt allmänintresse för unionen eller för en 
medlemsstat. Om du har få6 behandlingen begränsad kommer du a6 underrä6as av oss 
innan begränsningen av behandlingen upphör. 

Rätt till dataportabilitet 
Du har rä6 a6 få ut dina personuppgi;er och som du lämnar 1ll oss i e6 strukturerat, allmänt 
använt och maskinläsbart format och har rä6 a6 överföra dessa uppgi;er 1ll en annan 
personuppgi;sansvarig utan a6 vi hindrar de6a, om 

• Behandlingen grundar sig på samtycke eller på e6 avtal och behandlingen sker 
automa1serat. 

Rätt att göra invändningar 

Du har rä6 a6 i vissa fall göra invändningar mot behandling av dina personuppgi;er. Rä6en 
a6 invända gäller när personuppgi;er behandlas för a6 uZöra en uppgi; av allmänt intresse, 
som e6 led i myndighetsutövning eller e;er en intresseavvägning. Om vi anser a6 sådan 
behandling ändå ska ske måste vi visa a6 det finns intressen som väger tyngre. 

Klagomål 
Om du anser a6 dina personuppgi;er behandlas i strid med gällande regelverk bör du 
anmäla det 1ll oss snarast. Du kan också lämna in e6 klagomål 1ll Datainspek1onen. 

Skadestånd 
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Om du har lidit skada på grund av a6 dina personuppgi;er har behandlats i strid med 
dataskyddsförordningen kan du ha rä6 1ll skadestånd av oss eller de personuppgi;sansvariga 
som medverkat vid behandlingen. 

Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol. En sådan 
begäran ska göras skri;ligen 1ll oss. 
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