
 

 

  

DETALJERAD INFORMATION OM MOTTAGARE SOM UPPGIFTER DELAS MED 

ICA Sverige 

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Bild- och ljudmaterial 

• Demografiska uppgifter 

• Identitetsuppgifter 

• Kontaktuppgifter 
 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgo-
dose vårt och mottagande ICA Sveriges berättigade intresse av 
att möjliggöra kommunikation med dig. 

 

Kommunikation om ICA:s och Förbundets verksamhet 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Bild- och ljudmaterial 

• Demografiska uppgifter 

• Identitetsuppgifter 

• Kontaktuppgifter 
 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgo-
dose vårt och ICA Sveriges berättigade intresse av att kommu-
nicera om ICA:s verksamhetsidé och Förbundets verksamhet i 
olika kanaler. 

 
Genomföra event, möten, seminarier, utbildningar och andra aktiviteter 
 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Bild- och ljudmaterial 

• Deltagaruppgifter  

• Identitetsuppgifter 

• Kontaktuppgifter 

• Matpreferens 
 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgo-
dose vårt och ICA Sveriges intresse av att bjuda in dig till olika 
aktiviteter. 
 

 
Distribuera tidskrifter 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Identitetsuppgifter 

• Kontaktuppgifter 
 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgo-
dose vårt och ICA Sveriges berättigade intresse av att distribu-
era tidskrifter till butiken. 
 

 

 

 

 



 

 

  

Hantera kompetensutveckling 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för utlämnandet 

• Identitetsuppgifter 

• Kontaktuppgifter 

• Organisatorisk information 
 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för 
att tillgodose vårt berättigade intresse av att ordna 
utbildningar för dig.  
 

Hantering av ärenden i Ansvarsnämnden 
 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Identitetsuppgifter 

• Incidentuppgifter 

• Kontaktuppgifter 

• Medlemskapsuppgifter 

• Uppgift om medlemmens handlande 
 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgo-
dose vårt och ICA Sveriges intresse av att gemensamt under-
söka misstanke om brott. 
 
Eventuell behandling av uppgifter om lagöverträdelser som 
innefattar brott sker endast om behandlingen är nödvändig för 
att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller 
försvaras i ett enskilt fall.  
 

 
Uppvakta ICA-handlare i samband med livshändelser 
 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Identitetsuppgifter 

• Kontaktuppgifter 

• Demografiska uppgifter 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgo-
dose vårt och ICA Sveriges intresse av att gemensamt under-
söka misstanke om brott. 
 

 
 
Hakon Media  

Kommunikation om ICA-handlare 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Identitetsuppgifter 

• Kontaktuppgifter 
 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgo-
dose vårt och Hakon Medias berättigade intresse av att publi-
cera dina uppgifter i deras tidskrifter. 
 

 
Distribuera tidskrifter 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Identitetsuppgifter 

• Kontaktuppgifter 
 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgo-
dose vårt och Hakon Medias berättigade intresse av att 
distribuera tidskrifter till butiken. 
  

 



 

 

  

Övriga bolag inom Förbundets koncern 

Tillhandahålla medlemservice 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Din kommunikation  

• Identitetsuppgifter 

• Kontaktuppgifter 

• Ärendeuppgifter 
 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgo-
dose vårt och mottagande bolags berättigade intresse av att 
tillhandahålla medlemsservice. 
 

 
Stiftelser 

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Din kommunikation 

• Identitetsuppgifter 

• Kontaktuppgifter 

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

 
Svensk Handel 

Lämna erbjudanden till Förbundets medlemmar 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Identitetsuppgifter 

• Kontaktuppgifter 
 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgo-
dose vårt och Svensk Handels berättigade intresse av att lämna 
erbjudanden till dig.  
 
 

 

Leverantörer  

Hantera kompetensutveckling 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för utlämnandet 

• Identitetsuppgifter 

• Kontaktuppgifter 

• Organisatorisk information 

• Deltagaruppgifter 
 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att 
tillgodose vårt berättigade intresse av att ordna 
utbildningar för dig med externa 
utbildningsleverantörer.  

 

 



 

 

  

Externa rådgivare 

Tillhandahålla medlemsservice 
 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Din kommunikation  

• Identitetsuppgifter 

• Kontaktuppgifter 

• Ärendeuppgifter 
 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgo-
dose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla dig med-
lemsservice. 
 

 
Uppfylla rättsliga skyldigheter 
 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

Samtliga uppgifter som samlats in och som är 
nödvändiga för att uppfylla respektive rättslig 
skyldighet. 
 

Rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att upp-
fylla rättsliga skyldigheter som gäller för Förbundet, t.ex. för 
att uppfylla krav på revision i aktiebolagslagen (2005:551).  
 

 
Tillhandahålla medlemsservice 
 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Identitetsuppgifter 

• Kontaktuppgifter 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgo-
dose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla dig med-
lemsservice. 
 

 
Motparter 

Hantera dina ärenden och rättsliga krav mot eller från motparter 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för utlämnandet 

• Bild- och ljudmaterial 

• Demografiska uppgifter 

• Din kommunikation  

• Kontaktuppgifter 

• Ärendeuppgifter 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för 
att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera 
och bemöta rättsliga krav. 

 
 


