
 

 

  

DETALJERAD INFORMATION OM MOTTAGARE SOM UPPGIFTER DELAS MED 

UPPDRAGSTAGARE 

Nedan har vi listat de mottagare som vi, i förekommande fall, lämnar ut dina personuppgifter till, samt 
ändamålet och den lagliga grunden för utlämnandet.  
 
Din arbetsgivare 

Hantera uppdragsförhållandet 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Identitetsuppgifter, inklusive personnummer 

• Kontaktuppgifter 

• Närvaro-och frånvarouppgifter 

• Organisatorisk information 

• Uppgift om medarbetarens handlande 

Avtal. Om uppdragsavtalet ingåtts med dig stödjer 
sig behandlingen på uppdragsavtalet.  
 
Berättigat intresse. Om uppdragsavtalet ingåtts med 
din arbetsgivare sker behandlingen för att tillgodose 
vårt och din arbetsgivares berättigade intresse av att 
hantera uppdragsförhållandet.  
 
Behandling av personnummer är nödvändig med 
hänsyn till ändamålet med behandlingen. 
 
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. 
 

 

Leda och fördela arbetet 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Identitetsuppgifter, inklusive personnummer 

• Organisatorisk information 

• Prestationsuppgifter 
 

Avtal. Om uppdragsavtalet ingåtts med dig stödjer 
sig behandlingen på uppdragsavtalet.  
 
Berättigat intresse. Om uppdragsavtalet ingåtts med 
din arbetsgivare sker behandlingen för att tillgodose 
vårt och din arbetsgivares berättigade intresse av att 
hantera uppdragsförhållandet.  
 
Behandling av personnummer är nödvändig med hän-
syn till ändamålet med behandlingen.  
 

 
 
 
 
 



 

 

  

Övriga bolag inom Förbundets koncern 

Kommunikation mellan medarbetare och med externa personer 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Din kommunikation 

• Identitetsuppgifter 

• Kontaktuppgifter 

• Matpreferenser 

• Närvaro- och frånvarouppgifter 

• Organisatoriska uppgifter 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för 
att tillgodose vårt berättigade intresse av att 
möjliggöra kommunikation mellan medarbetare och 
med externa parter i tjänsten. 
 
Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, 
till exempel hälsouppgifter, behandlas vi endast om 
du frivilligt lämnar sådana uppgifter till oss och då 
med stöd av ditt uttryckliga samtycke. 
 

 
Hantera verksamheten 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Identitetsuppgifter 

• Kontaktuppgifter 

• Matpreferenser 

• Organisatorisk information 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för 
att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera 
verksamheten, till exempel för att hantera 
rumsbokningar, felanmälningar och för att hantera 
IT-supportärenden.  
 
Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, 
till exempel hälsouppgifter, behandlar vi endast om 
du frivilligt lämnar sådana uppgifter till oss och då 
med stöd av ditt uttryckliga samtycke. 
 

 
Leverantörer 

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Din kommunikation 

• Identitetsuppgifter 

• Kontaktuppgifter 

• Matpreferenser 

• Närvaro- och frånvarouppgifter 

• Organisatoriska uppgifter 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för 
att tillgodose vårt berättigade intresse av att 
möjliggöra kommunikation mellan medarbetare och 
med externa parter i tjänsten. 
 
Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, 
till exempel hälsouppgifter, behandlas vi endast om 
du frivilligt lämnar sådana uppgifter till oss och då 
med stöd av ditt uttryckliga samtycke. 
 

 
 



 

 

  

Hantera verksamheten 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Anställningsuppgifter 

• Identitetsuppgifter 

• Kontaktuppgifter 

• Matpreferenser 

• Organisatorisk information 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för 
att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera 
verksamheten. 
 
Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, 
till exempel hälsouppgifter, behandlar vi endast om 
du frivilligt lämnar sådana uppgifter till oss och då 
med stöd av ditt uttryckliga samtycke. 
 

 
Utvärdering och uppföljning 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Identitetsuppgifter, inklusive personnummer 

• Logginformation 

• Organisatorisk information 

• Uppgift om arbetsverktyg 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för 
att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa 
avtalade åtaganden med leverantörer och 
leverantörens berättigade intresse av att följa upp 
och utvärdera. 
 

 
Hantera kompetensutveckling 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Identitetsuppgifter 

• Kontaktuppgifter 

• Organisatorisk information 

Berättigat intresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Fackliga organisationer 

Uppfylla rättsliga skyldigheter 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

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

Rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för 
att uppfylla rättsliga skyldigheter som gäller för 
Förbundet. 
 
Behandlingen av personnummer är nödvändig med 
hänsyn till ändamålet med behandlingen.  
 
Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, 
till exempel hälsouppgifter, behandlas när det är 
nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra 
skyldigheter eller utöva våra rättigheter inom 
arbetsrätten.  
 

 

Hantera och bemöta rättsliga krav  

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Identitetsuppgifter, inklusive personnummer 

• Organisatorisk information 

• Uppgift om uppdragstagarens handlande 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för 
att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera 
och bemöta rättsliga krav, till exempel vid en tvist 
och rättsprocesser.  
 
Behandlingen av personnummer är nödvändig med 
hänsyn till ändamålet med behandlingen. 
 
Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, 
till exempel uppgift om fackligt medlemskap och 
hälsouppgifter, behandlas om det är nödvändigt för 
att hantera och bemöta rättsliga krav.  
 
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. 
 

 
 

 

 

 



 

 

  

Arbetsgivarorganisationer 

Uppfylla rättsliga skyldigheter 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

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

Rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för 
att uppfylla rättsliga skyldigheter som gäller för 
Förbundet. 
 
Behandlingen av personnummer är nödvändig med 
hänsyn till ändamålet med behandlingen.  
 
Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, 
till exempel hälsouppgifter, behandlas när det är 
nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra 
skyldigheter eller utöva våra rättigheter inom 
arbetsrätten.  
 

 

Hantera och bemöta rättsliga krav  

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Identitetsuppgifter, inklusive personnummer 

• Organisatorisk information 

• Uppgift om uppdragstagarens handlande 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för 
att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera 
och bemöta rättsliga krav, till exempel vid en tvist 
och rättsprocesser.  
 
Behandlingen av personnummer är nödvändig med 
hänsyn till ändamålet med behandlingen. 
 
Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, 
till exempel uppgift om fackligt medlemskap och 
hälsouppgifter, behandlas om det är nödvändigt för 
att hantera och bemöta rättsliga krav.  
 
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. 
 

 

 

 

 



 

 

  

Myndigheter 

Uppfylla rättsliga skyldigheter 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

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

Rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för 
att uppfylla rättsliga skyldigheter som gäller för 
Förbundet. 
 
Behandlingen av personnummer är nödvändig med 
hänsyn till ändamålet med behandlingen.  
 
Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, 
till exempel hälsouppgifter, behandlas när det är 
nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra 
skyldigheter eller utöva våra rättigheter inom 
arbetsrätten.  
 

 

Hantera och bemöta rättsliga krav  

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Identitetsuppgifter, inklusive personnummer 

• Kontaktuppgifter 

• Organisatorisk information 

• Uppgift om uppdragstagarens handlande 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för 
att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera 
och bemöta rättsliga krav, till exempel vid en tvist 
och rättsprocesser.  
 
Behandlingen av personnummer är nödvändig med 
hänsyn till ändamålet med behandlingen. 
 
Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, 
till exempel uppgift om fackligt medlemskap och 
hälsouppgifter, behandlas om det är nödvändigt för 
att hantera och bemöta rättsliga krav.  
 
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. 
 

 
 

 

 

 



 

 

  

Försäkringsbolag 

Hantera och bemöta rättsliga krav  

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Identitetsuppgifter, inklusive personnummer 

• Kontaktuppgifter 

• Organisatorisk information 

• Uppgift om uppdragstagarens handlande 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för 
att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera 
och bemöta rättsliga krav, till exempel vid en tvist 
och rättsprocesser.  
 
Behandlingen av personnummer är nödvändig med 
hänsyn till ändamålet med behandlingen. 
 
Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, 
till exempel uppgift om fackligt medlemskap och 
hälsouppgifter, behandlas om det är nödvändigt för 
att hantera och bemöta rättsliga krav.  
 
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. 
 

 
Utrednings- och säkerhetsskäl 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Identitetsuppgifter, inklusive personnummer 

• Incidentuppgifter 

• Kontaktuppgifter 

• Logginformation  

• Organisatorisk information 

• Platsinformation 
 

Berättigat intresse.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Extern rådgivare 

Uppfylla rättsliga skyldigheter 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

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

Rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för 
att uppfylla rättsliga skyldigheter som gäller för 
Förbundet.  
 
Behandlingen av personnummer är nödvändig med 
hänsyn till ändamålet med behandlingen.  
 
Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, 
till exempel hälsouppgifter, behandlas när det är 
nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra 
skyldigheter eller utöva våra rättigheter inom 
arbetsrätten.  
 

 

Hantera och bemöta rättsliga krav  

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Identitetsuppgifter, inklusive personnummer 

• Kontaktuppgifter 

• Organisatorisk information 

• Uppgift om uppdragstagarens handlande 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för 
att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera 
och bemöta rättsliga krav, till exempel vid en tvist 
och rättsprocesser.  
 
Behandlingen av personnummer är nödvändig med 
hänsyn till ändamålet med behandlingen. 
 
Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, 
till exempel uppgift om fackligt medlemskap och 
hälsouppgifter, behandlas om det är nödvändigt för 
att hantera och bemöta rättsliga krav.  
 
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. 
 

 
 
 

 

 



 

 

  

Hotell- och konferensanläggningar och resebyråer 

Hantera uppdragsförhållandet 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Identitetsuppgifter 

• Kontaktuppgifter 

• Organisatorisk information 

Avtal. Om uppdragsavtalet ingåtts med dig stödjer 
sig behandlingen på uppdragsavtalet.  
 
Berättigat intresse. Om uppdragsavtalet ingåtts med 
din arbetsgivare sker behandlingen för att tillgodose 
vårt och din arbetsgivares berättigade intresse av att 
hantera uppdragsförhållandet.  
 

 

Övriga mottagare 

Mottagare Syfte Laglig grund för överföringen 

Motparter 

För att hantera och bemöta rättsliga krav 
kan vi överföra uppgifter till motparter, 
till exempel leverantörer och leverantö-
rers externa rådgivare.  

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

Potentiella köpare och säljare 

Vi kan komma att dela information med 
potentiella köpare och säljare om vi 
skulle sälja hela eller delar av verksam-
heten eller vid en sammanslagning.  
 
 

Berättigat intresse. 
Behandlingen är nödvändig för 
att tillgodose vårt berättigade 
intresse av att genomföra 
avyttringen eller 
sammanslagningen. 

Externa parter 

Vid kommunikation med externa parter 
delar vi de personuppgifter som du själv 
eller annan lämnar till de externa par-
terna. 

Berättigat intresse. 
Behandlingen är nödvändig för 
att tillgodose vårt berättigade 
intresse av att möjliggöra 
kommunikation med externa 
parter i tjänsten. 
 

 
 

 


