
DETALJERAD INFORMATION OM BEHANDLINGAR 

Möjliggöra kommunikation om Förbundet och ICA-handlarnas verksamhet  

Kategorier av personuppgifter Laglig grund 

• Identitetsuppgifter 

• Kontaktuppgifter 

• Organisatoriska uppgifter  
 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att 
tillgodose vårt berättigade intresse av att 
kommunicera om Förbundet och ICA-handlarnas 
verksamhet.  
 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för detta syfte under en period om tolv (12) månader från 
tidpunkten för insamlingen. 
 

 
 
Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten  

Kategorier av personuppgifter Laglig grund 

• Identitetsuppgifter 

• Kontaktuppgifter 

• Organisatoriska uppgifter 
 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att 
tillgodose vårt berättigade intresse av att möjliggöra 
kommunikation mellan medarbetare och med 
externa personer i tjänsten. 
 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under en period om maximalt tio (10) år räknat från tidpunkten 
för den senaste kommunikationen i samma konversation för att tillgodose vårt berättigade intresse av att 
hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav. 
 

 
Genomföra enkätundersökningar  

Kategorier av personuppgifter Laglig grund 

• Identitetsuppgifter 

• Kontaktuppgifter 

• Svarsuppgifter 
 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att 
tillgodose vårt berättigade intresse av att 
kommunicera om Förbundet och ICA-handlarnas 
verksamhet.  
 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under en tid om tre (3) månader för detta syfte. Rapporter på 
övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter kan sparas tillsvidare.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Uppfylla rättsliga skyldigheter  

Kategorier av personuppgifter Laglig grund 

Samtliga uppgifter som samlats in och som är nöd-
vändiga för att uppfylla respektive rättslig skyldig-
het. 
 

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för 
att Förbundet ska kunna uppfylla sina respektive 
rättsliga skyldigheter. 
 
Behandlingen av personnummer är nödvändig med 
hänsyn till ändamålet med behandlingen. 
 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig i förhållande till respektive rättslig 
förpliktelse. 
 

 
Hantera och bemöta rättsliga krav  

Kategorier av personuppgifter Laglig grund 

Samtliga uppgifter som samlats in och som är nöd-
vändiga för att hantera och bemöta det aktuella 
rättsliga kravet. 
 

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att 
tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och 
bemöta rättsliga krav. 
 
Behandlingen av personnummer är nödvändig med 
hänsyn till ändamålet med behandlingen. 
 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för detta syfte. 

 
Hantera, skydda och utveckla system och tjänster  

Kategorier av personuppgifter Laglig grund 

Samtliga uppgifter som anges under respektive be-
handling. 

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att 
tillgodose vårt berättigade intresse av att 
livscykelhantera, skydda och utveckla Förbundets 
system och tjänster. 
 
Behandlingen av personnummer är nödvändig med 
hänsyn till ändamålet med behandlingen. 
 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under samma period som anges i förhållande till respektive ovan 
angivet ändamål med behandlingen av dina personuppgifter ovan. Personuppgifter i loggar bevaras för felsök-
ning och incidenthantering under en tid om 13 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen. 
 

 
 


