
DETALJERAD INFORMATION OM BEHANDLINGAR 

Kommunikation om Förbundets och ICA-handlarnas verksamhet 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund 

• 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.  
 

Bevarandetid: Publicerade personuppgifter bevaras, som utgångspunkt, tillsvidare. 

 
Tillhandahålla nyhetsbrev 
 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund 

• Identitetsuppgifter 

• Kontaktuppgifter 
 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att 
tillgodose vårt berättigade intresse av att 
tillhandahålla nyhetsbrev till dig.  
 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för detta syfte under den tid som nyhetsbrev tillhandahålls dig.  

 
Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten  

Kategorier av personuppgifter Laglig grund 

• Identitetsuppgifter 

• Kontaktuppgifter 

• Organisatorisk information 
 

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

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under en period om 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 event, möten, seminarier, utbildningar och andra aktiviteter  

Kategorier av personuppgifter Laglig grund 

• Bild- och ljudmaterial 

• Deltagaruppgifter 

• Din kommunikation 

• Identitetsuppgifter 

• Kompetensuppgifter 

• Kontaktuppgifter 

• Matpreferenser 

• Organisatoriska uppgifter 
 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att 
tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra 
event, möten, seminarier, utbildningar och andra 
aktiviteter.  
 
Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, till 
exempel hälsouppgifter, behandlar Förbundet endast 
om du frivilligt lämnar sådana uppgifter till oss och då 
med stöd av ditt uttryckliga samtycke. 
 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för detta syfte under den tid som aktiviteten genomförs och 
därefter under en tid om 13 månader räknat från tidpunkten för aktiviteten för att tillgodose vårt berättigade 
intresse av att följa upp deltagandet och utvärdera genomförda aktiviteter. Eventuella uppgifter om 
matpreferenser raderas så snart som möjligt efter det att aktiviteten genomförts. Personuppgifter i bok-
föringsmaterial sparas enligt bokföringslagen under en period om sju (7) år räknat efter utgången av det kalen-
derår då aktuellt räkenskapsår avslutades. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några 
personuppgifter kan sparas tillsvidare. 

 
Hantera samhällsengagemang 
 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund 

• Bild- och ljudmaterial 

• Identitetsuppgifter 

• Kontaktuppgifter 

• Redaktionellt innehåll 
 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att 
tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera ICA-
handlarnas samhällsengagemang  
 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras tillsvidare för detta syfte.  

 
Hantera frågor 
 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund 

• Bild- och ljudmaterial 

• Din kommunikation 

• Identitetsuppgifter 

• Kontaktuppgifter 

• Organisatorisk information  

• Redaktionellt innehåll 
 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att 
tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera 
frågor från dig. 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras från det att din fråga inkommit till oss och till dess den har 
besvarats.   

 
 
 
 
 
 
 
 



Möjliggöra kompetensutveckling  

Kategorier av personuppgifter Laglig grund 

• Bild- och ljudmaterial 

• Din kommunikation 

• Identitetsuppgifter 

• Kontaktuppgifter 
 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att 
tillgodose vårt berättigade intresse av att möjliggöra 
kompetensutveckling, t.ex. genomföra 
utbildningsproduktioner, för att ta fram och publicera 
utbildningsmaterial. 
 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för detta syfte under den tid som insamling sker, samt för en tid 
om tio (10) år därefter för samma syfte.  

 
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.  
 

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. 

 
Utvärdera och följa upp ditt deltagande  

Kategorier av personuppgifter Laglig grund 

• Användargenererade uppgifter 

• Deltagaruppgifter 

• Demografiska uppgifter 

• Identitetsuppgifter 

• Organisatoriska uppgifter 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att 
tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp 
och utvärdera ditt deltagande, t.ex. i event, möten, 
seminarier, utbildningar och andra aktiviteter.  
 

Bevarandetid: Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas 
tillsvidare. 

 
Genomföra omvärldsbevakning 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund 

• Identitetsuppgifter 

• Kompetensuppgifter 

• Kontaktuppgifter 

• Organisatoriska uppgifter 

• Relationsuppgifter 
 

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

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



Dokumentera verksamheten  

Kategorier av personuppgifter Laglig grund 

• Bild- och ljudmaterial 

• Identitetsuppgifter 

• Kompetensuppgifter 

• Kontaktuppgifter 

• Organisatoriska uppgifter 
 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att 
tillgodose vårt berättigade intresse av att 
dokumentera verksamheten i syfte att skapa 
spårbarhet.  
 
 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras tillsvidare för detta syfte.  

 
Hantera företagsarkiv för dokumentation av ICAs historia  

Kategorier av personuppgifter Laglig grund 

Samtliga uppgifter som kan förekomma i material 
som tagits fram inom ramen för Förbundets och ICA-
handlarnas 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. 
 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras tillsvidare för detta syfte.  

 
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. 
 
Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, 
t.ex. hälsouppgifter, behandlar Förbundet 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. 
 

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

 
 
 
 
 



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, 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 våra 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. 

 


