
 

  

DETALJERAD INFORMATION OM MOTTAGARE SOM UPPGIFTER DELAS MED 

Allmänheten  

Kommunikation om Förbundets och ICA-handlarnas verksamhet 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Bild- och ljudmaterial 

• Identitetsuppgifter 

• Kontaktuppgifter 

• Organisatorisk information  

• Redaktionellt innehåll 
 

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

 
Hantera företagsarkiv för dokumentation av ICAs historia 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

Samtliga uppgifter som kan förekomma i doku-
mentation som upprättas inom ramen för Förbundets 
verksamhet och som bedöms vara av intresse för 
dokumentation av ICAs historia. 
 

Arkivändamål av allmänt intresse. Behandlingen är 
nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt 
intresse. 
 
Vidarebehandlingen för det aktuella ändamålet 
stödjer sig även på respektive laglig grund för den 
ursprungliga behandlingen. 
 

 
Deltagare och deras företag eller organisationer  

Kommunikation mellan anställda och externa personer i tjänsten 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Identitetsuppgifter 

• Din kommunikation 

• Kontaktuppgifter 

• Organisatorisk information  
 

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

 
Genomföra event, möten, seminarier, utbildningar och andra aktiviteter 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Identitetsuppgifter 

• Deltagaruppgifter  

• Din kommunikation 

• Kontaktuppgifter 

• Organisatorisk information 
 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för 
att tillgodose vårt berättigade intresse av att 
genomföra event, möten, seminarier, utbildningar 
och andra aktiviteter.  
 

 
  



 

  

Tjänsteleverantörer 

Kommunikation mellan anställda och externa personer i tjänsten 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Identitetsuppgifter 

• Din kommunikation 

• Kontaktuppgifter 

• Organisatorisk information  
 

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

 
Genomföra enkätundersökningar  

Kategorier av personuppgifter Laglig grund 

• Demografiska uppgifter 

• Din kommunikation 

• Identitetsuppgifter 

• Kontaktuppgifter 

• Organisatoriska uppgifter 

• Svarsuppgifter 
 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att 
tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra 
enkätundersökningar.  
 

 
Genomföra event  

Kategorier av personuppgifter Laglig grund 

• Bild- och ljudmaterial 

• Deltagaruppgifter 

• Din kommunikation 

• Identitetsuppgifter 

• Kontaktuppgifter 
 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att 
tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra 
event. 
 
 

 
Genomföra event, möten, seminarier, utbildningar och andra aktiviteter 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Identitetsuppgifter 

• Deltagaruppgifter  

• Din kommunikation 

• Kontaktuppgifter 

• Organisatorisk information 
 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för 
att tillgodose vårt berättigade intresse av att 
genomföra event, möten, seminarier, utbildningar 
och andra aktiviteter.  
 

 
 
 
 
 
 



 

  

Hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

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 våra system 
och tjänster. 
 
Behandlingen av personnummer är nödvändig med 
hänsyn till ändamålet med behandlingen. 
 

 
Samarbetspartners  

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Identitetsuppgifter 

• Din kommunikation 

• Kontaktuppgifter 

• Organisatorisk information  
 

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

 
Genomföra event, möten, seminarier, utbildningar och andra aktiviteter 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Identitetsuppgifter 

• Din kommunikation 

• Kontaktuppgifter 

• Organisatorisk information  
 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för 
att tillgodose vårt berättigade intresse av att 
genomföra event, möten, seminarier, utbildningar 
och andra aktiviteter.  

 
 
ICA-bolag och ICA-butiker  

Kommunikation mellan anställda och externa personer i tjänsten 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Identitetsuppgifter 

• Din kommunikation 

• Kontaktuppgifter 

• Organisatorisk information  

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

 
 
 
 
 



 

  

Genomföra event, möten, seminarier, utbildningar och andra aktiviteter 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Identitetsuppgifter 

• Deltagaruppgifter 

• Din kommunikation 

• Kontaktuppgifter 

• Organisatorisk information 
 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för 
att tillgodose vårt berättigade intresse av att 
genomföra event, möten, seminarier, utbildningar 
och andra aktiviteter.  
 

 
Kommunicera om Förbundets, ICA-handlarnas och ICAs verksamhet  

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Identitetsuppgifter 

• Din kommunikation 

• Kontaktuppgifter 

• Organisatorisk information  

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

 
Övriga bolag inom Förbundets koncern 
 
Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Identitetsuppgifter 

• Din kommunikation 

• Kontaktuppgifter 

• Organisatorisk information  

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

 
Genomföra event, möten, seminarier, utbildningar och andra aktiviteter 
 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Identitetsuppgifter 

• Deltagaruppgifter  

• Din kommunikation 

• Kontaktuppgifter 

• Organisatorisk information 
 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för 
att tillgodose vårt berättigade intresse av att 
genomföra event, möten, seminarier, utbildningar 
och andra aktiviteter.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Hotell- och konferensanläggningar  

Kommunikation mellan anställda och externa personer i tjänsten 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Identitetsuppgifter 

• Din kommunikation 

• Kontaktuppgifter 

• Organisatorisk information  

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

 
Genomföra event, möten, seminarier, utbildningar och andra aktiviteter 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Identitetsuppgifter 

• Din kommunikation 

• Kontaktuppgifter 

• Matpreferenser 

• Organisatorisk information  
 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för 
att tillgodose vårt berättigade intresse av att 
genomföra event, möten, seminarier, utbildningar 
och andra aktiviteter.  
 

 
Externa personer  

Kommunikation mellan anställda och externa personer i tjänsten 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Identitetsuppgifter 

• Din kommunikation 

• Kontaktuppgifter 

• Organisatorisk information  

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

 
Genomföra event, möten, seminarier, utbildningar och andra aktiviteter 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen 

• Identitetsuppgifter 

• Deltagaruppgifter  

• Din kommunikation 

• Kontaktuppgifter 

• Organisatorisk information 
 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för 
att tillgodose vårt berättigade intresse av att 
genomföra event, möten, seminarier, utbildningar 
och andra aktiviteter.  
 

 

  



 

  

Övriga mottagare 

Mottagare Syfte Laglig grund för överföringen 

Myndigheter 

Förbundet kan lämna nödvändig 
information till myndigheter om 
Förbundet är skyldiga enligt lag att göra 
det. 
 

Rättslig skyldighet. 
Behandlingen är nödvändig för 
att uppfylla rättsliga för-
pliktelser. 
 

Externa rådgivare 

Förbundet kan lämna nödvändig 
information till externa rådgivare, t.ex. 
revisionsbyråer, advokatbyråer eller 
andra juristbyråer om Förbundet är 
skyldiga enligt lag att göra det eller för 
att hantera eller bemöta rättsliga krav.  
 

Rättslig skyldighet och 
berättigat intresse. 
Behandlingen är nödvändig för 
att uppfylla rättsliga skyldigheter 
alternativt tillgodose vårt 
berättigade intresse av att 
hantera och bemöta rättsliga 
krav.  
 

Domstol, motparter etc. 

För att hantera och bemöta rättsliga krav 
kan Förbundet överföra uppgifter till 
andra parter.  
 

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

Rättsvårdande myndigheter, 
t.ex. polisen 

Förbundet kan dela personuppgifter 
med rättsvårdande myndigheter, t.ex. 
polisen om Förbundet är skyldiga enligt 
lag att göra det eller för att bidra till en 
pågående brottsutredning.  
 
 

Rättslig skyldighet och 
berättigat intresse. 
Behandlingen är nödvändig för 
att uppfylla rättsliga skyldigheter 
alternativt tillgodose vårt 
berättigade intresse av att bidra 
till en pågående brottsutredning 
på begäran. 
 

Potentiella köpare och  
säljare 

Förbundet kan komma att dela 
information med potentiella köpare och 
säljare om Förbundet skulle sälja hela 
eller delar av verksamheten eller vid en 
sammanslagning.  
 
 

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

 
 


