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Integritetspolicy upprättad av Sveriges Arbetaterteaterförbund (ATF)
1. Utbildningsverksamhet
ATF erbjuder utbildningar, i egen regi eller i samarbete med Hällefors Folkhögskola, ABF, våra
medlemsorganisationer, andra organisationer eller enskilda personer som delar vår värdegrund. Det
förekommer att vi följer upp vad våra deltagares omdömen om kurserna är, detta görs i syfte att förbättra
framtida utbildningar (detta är våra ändamål för att behandla personuppgifter i de fallen). Vi använder
också personuppgifter för marknadsföring, dels när vi marknadsför kurserna och dels när vi noterar
personuppgifter för framtida marknadsföring. Utöver detta behandlar vi personuppgifter för att kunna
hantera bokföring och fakturor.
Vi använder personuppgifter på följande vis:
1. Vi använder uppgifter som är lagrade i vår databas i syfte att kontakta samarbetspartners och
potentiella samarbetspartners. De personuppgifter som är aktuella i dessa fall är exempelvis namn
på kursledare. Den rättsliga grunden för behandlingen är avtal (med befintliga kursledare) och
berättigat intresse (med möjliga kursledare).
2. När vi kontaktar samarbetspartners eller kursledare använder vi personuppgifter så som namn,
telefonnummer och e-postadresser. Den rättsliga grunden för behandlingen är avtal (med befintliga
samarbetspartners och kursledare) och berättigat intresse (med möjliga samarbetspartners och
kursledare). När avtal har ingåtts med samarbetspartners och kursledare behandlas, om samtycke
inhämtats, ledarnas namn och bild i inbjudan och utbildningsmaterial.
3. När vi marknadsför våra kurser skickar vi ut inbjudningar via e-post samt marknadsför
evenemangen på vår websida, vår Facebook-sida samt via e-post till våra medlemmar och
samarbetspartners. Vi använder oss enbart av e-postadresser från vårt e-postadressregister, den
rättsliga grunden för upprätthållande av vårt e-postregister är samtycke. Vi ber de individer som
anmäler sig till kurs om samtycke för att behandla personuppgifter om deras namn samt önskemål
om kost. Sammanställningen av deltagarnas matpreferenser administreras av ATFs personal och
delges enbart restaurang, kock, cateringfirma eller annan särskilt utsedd som ansvarar för kosten
under kursens gång. Eventuella anteckningar eller korrespondens som behandlar deltagares
allergier, matöverkänslighet, etiskt motiverade matpreferenser och liknande raderas efter att
kursen har genomförts. Vi ber de individer som anmäler sig till kurs om samtycke för att eventuellt
behandla personuppgift i form av ljud- och bilddokumentation i samband med kursens
genomförande. Vi sparar även de personuppgifter som krävs för fakturering, våra lagliga grunder
för detta är avtal samt rättslig förpliktelse (se bokföringslagen).
4. I samband med kursens genomförande upprättar vår personal en deltagarförteckning som
innehåller namn på deltagarna och uppgift om eventuell medlemsorganisationstillhörighet. Den
rättsliga grunden för behandlingen är berättigat intresse. Efter kursens genomförande raderas
uppgifterna, såvida inte uppgifter måste sparas av faktureringsrelaterade skäl (se bokföringslagen).
5. I samband med kursens genomförande förekommer det i vissa fall dokumentation i form av ljudoch bildupptagning. Sådan dokumentation får enbart förekomma i det fall samtliga deltagare
uttryckligen har samtyckt till dokumentationen. I de fall ATF har för avsikt att behandla
personuppgifter i form av ljud- eller bildupptagning i marknadsföringssyfte (eller i syfte att
visualisera verksamheten i årsberättelser), genom ATFs websida eller Facebook-sida, eller lagra
ljud- eller bildupptagningar på mobil enhet (dator, surfplatta eller mobiltelefon) tillfrågas alltid
deltagarna om samtycke innan personuppgift behandlas.
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6. I förekommande fall ber vi deltagare att fylla i en utvärdering av kursverksamheten, som vi sedan
behandlar i vår databas i syfte att få fram statistik. Utvärderingarna är frivilliga, anonyma och
genomförs endast med deltagares uttryckliga samtycke.

2. Förbundsmöte
Förbundets högst beslutande organ är förbundsmötet. Förbundsmöte hålls vartannat år. På ordinarie
förbundsmöte behandlas förbundets årsberättelser, motioner och styrelseförslag samt val. I samband med
förbundsmötena använder vi personuppgifter för marknadsföring, när vi marknadsför förbundsmötena och
anger vem eller vilka som är utsedda talare. Det förekommer att vi följer upp vad våra deltagares omdömen
om förbundsmötena är, detta görs i syfte att förbättra framtida förbundsmöten (detta är våra ändamål för
att behandla personuppgifter i de fallen). Utöver detta behandlar vi personuppgifter för att kunna hantera
bokföring och fakturor samt för att följa associationsrelaterad lagstiftning.
Vi använder personuppgifter på följande vis:
1. Vi använder uppgifter som är lagrade i vår databas i syfte att kontakta samarbetspartners och
potentiella samarbetspartners. De personuppgifter som är aktuella i dessa fall är exempelvis namn
på talare. Den rättsliga grunden för behandlingen är avtal (med befintliga samarbetspartners) och
berättigat intresse (med möjliga talare).
2. När vi kontaktar samarbetspartners eller talare använder vi personuppgifter så som namn,
telefonnummer och e-postadresser. Den rättsliga grunden för behandlingen är avtal (med befintliga
samarbetspartners och talare) och berättigat intresse (med möjliga samarbetspartners och talare).
När avtal har ingåtts med samarbetspartners och talare behandlas talarnas namn och eventuellt
bild i inbjudan och förbundsmöteshandlingar.
3. När vi marknadsför förbundsmötet skickar vi ut inbjudningar via e-post samt marknadsför
evenemanget på vår websida, vår Facebook-sida samt via e-post till våra medlemmar. Vi använder
oss enbart av e-postadresser från vårt e-postadressregister, den rättsliga grunden för
upprätthållande av vårt e-postregister är samtycke. Vi ber de ombud och medlemmar som anmäler
sig till förbundsmötet om samtycke för att behandla personuppgifter om deras namn,
medlemstatus samt önskemål om kost. Sammanställningen av deltagarnas matpreferenser
administreras av ATFs personal och delges enbart restaurang, kock, cateringfirma eller annan
särskilt utsedd som ansvarar för kosten under förbundsmötets gång. Eventuella anteckningar eller
korrespondens som behandlar deltagares allergier, matöverkänslighet, etiskt motiverade
matpreferenser och liknande raderas efter att förbundsmötet har genomförts. Vi ber de individer
som anmäler sig till förbundsmötet om samtycke för att eventuellt behandla personuppgift i form
av ljud- och bilddokumentation i samband med förbundsmötets genomförande. Vi sparar även de
personuppgifter som krävs för fakturering, våra lagliga grunder för detta är avtal samt rättslig
förpliktelse (se bokföringslagen).
4. I samband med förberedelserna inför förbundsmötet behandlar ATF även medlemmars
personuppgifter i form av namn och medlemsorganisationstillhörigheter när medlemmar skriver
motioner till förbundsmötet. Den medlem som önskar väcka motion till förbundsmötet skall lämna
denna skriftligt till förbundsstyrelsen senast tre månader före förbundsmötet. Medlemmars
motioner utgör en del av förbundsmöteshandlingarna, och den rättsliga grunden för behandling är
därför rättslig förpliktelse. Motioner kan innehålla känsliga uppgifter i form av information om
motionärernas politiska tillhörighet, hälsa, religiösa eller filosofiska övertygelse eller medlemskap i
fackförening, den rättsliga grunden för behandling i sådana fall är samtycke.
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5. I samband med förbundsmötets genomförande upprättar vår personal en deltagarförteckning som
innehåller namn på deltagarna och uppgift om medlemsorganisationstillhörighet alternativt uppgift
om enskilt medlemskap. Den rättsliga grunden för behandlingen är berättigat intresse. Efter
förbundsmötets genomförande raderas uppgifterna, såvida inte uppgifter måste sparas av
faktureringsrelaterade skäl (se bokföringslagen).
6. I samband med förbundsmötets genomförande förekommer det att vår personal administrerar
deltagarnas resor och logi. ATF behandlar därmed personuppgifter i form av namn, e-postadress,
telefonnummer och i vissa fall även personnummer. Den rättsliga grunden för behandlingen är
samtycke. Efter förbundsmötets genomförande raderas uppgifterna, såvida inte uppgifter måste
sparas av faktureringsrelaterade skäl (se bokföringslagen).
7. I samband med förbundsmötets genomförande förekommer det i vissa fall dokumentation i form
av ljud- och bildupptagning. Sådan dokumentation får enbart förekomma i det fall samtliga
deltagare som dokumenteras, uttryckligen har samtyckt till dokumentationen. I de fall ATF har för
avsikt att behandla personuppgifter i form av ljud- eller bildupptagning i marknadsföringssyfte
(eller i syfte att visualisera verksamheten i årsberättelser), genom ATFs websida eller Facebooksida, eller lagra ljud- eller bildupptagningar på mobil enhet (dator, surfplatta eller mobiltelefon)
tillfrågas alltid deltagarna om samtycke innan personuppgift behandlas.
8. I samband med förbundsmötet genomförs förbundsmötesaktiviteter i form av diskussioner och
workshops, samt beslutsfattande som föregås av motioneringar och voteringar. ATF behandlar
personuppgifter i form av namn i förbundsmöteshandlingarna, så som mötesprotokoll som
beskriver medlemmars motioner, frågor och (debatt)inlägg. Den rättsliga grunden för behandling
av personuppgifter i form av namn samt uppgift om medlemskap i dessa sammanhang är rättslig
förpliktelse. ATF behandlar inte uppgifter om enskilda medlemmars ställningstaganden i voteringar
eller uttalanden i diskussioner och workshops som inte hör till förbundsmötets dagordning (ickebeslutsfrågor).
9. I förekommande fall ber vi deltagare att fylla i en utvärdering av förbundsmötet, som vi sedan
behandlar i vår databas i syfte att få fram statistik. Utvärderingarna är frivilliga, anonyma och
genomförs endast med deltagares uttryckliga samtycke.

3. Förbundsstyrelse
ATFs förbundsstyrelse leder förbundets verksamhet i enlighets med ATFs stadgar och av förbundsmötet
fattade beslut. I samband med möten och styrelseuppdrag behandlar ATFs personal styrelsemedlemmarnas
personuppgifter i form av namn, e-postadresser, och i vissa fall även personnummer. Utöver detta
behandlar vi personuppgifter för att kunna hantera bokföring och fakturor samt för att följa
associationsrelaterad lagstiftning.
Vi använder personuppgifter på följande vis:
1. Styrelsen korresponderar med vår personal och med varandra genom e-post, telefon, Skype och
Facebook. Vår personal arkiverar och gallrar personuppgifter som förekommer i ATFs material och
på ATFs plattformar i syfte att inte bevara dessa längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till
ändamålet med att behandla personuppgifterna, i de fallen fortsatt behandling inte krävs pga.
rättslig förpliktelse.
2. ATF genomför ett förbundsstyrelsemöte ungefär var tredje månad. I samband med mötets
genomförande administrerar vår personal styrelsemedlemmarnas resor, kost och logi. ATF
behandlar därmed personuppgifter i form av namn, e-postadress, telefonnummer och i vissa fall
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även personnummer. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. Efter förbundsmötets
genomförande raderas uppgifterna, såvida inte uppgifter måste sparas av faktureringsrelaterade
skäl (se bokföringslagen). Sammanställningen av styrelsemedlemmarnas matpreferenser
administreras av ATFs personal och delges enbart restaurang, kock, cateringfirma eller annan
särskilt utsedd som ansvarar för kosten under förbundsmötets gång. Eventuella anteckningar eller
korrespondens som behandlar styrelsemedlemmarnas allergier, matöverkänslighet, etiskt
motiverade matpreferenser och liknande raderas efter att förbundsmötet har genomförts. Vi
sparar de personuppgifter som krävs för fakturering, våra lagliga grunder för detta är avtal samt
rättslig förpliktelse (se bokföringslagen).
3. ATF presenterar styrelsen med namn och bild samt uppgift om av ATF administrerade epostadresser på förbundets websida. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är
berättigat intresse.
4. Styrelseuppdrag innefattar emellanåt resor och inköp för ATFs räkning. Kvitton sparas och arkiveras
av faktureringsrelaterade skäl (se bokföringslagen).
5. ATF äger en del mobila enheter (mobiler och datorer). Förutom personal, har ordförande och
kassör tillgång till mobila enheter. Personuppgifter ska enbart vara tillgängliga mobilt när det
verkligen behövs. Enbart ordförande och kassör (jämte personal) som har behov av
personuppgifter för att fullfölja sina uppdrag ges åtkomst till dessa mobila enheter.

4. Internationellt utbyte
ATF genomför internationella utbyten i samarbete med organisationer och enskilda personer som delar vår
värdegrund. Det förekommer att vi följer upp vad våra deltagares omdömen om utbytena är, detta görs i
syfte att förbättra framtida utbyten (detta är våra ändamål för att behandla personuppgifter i de fallen). Vi
använder också personuppgifter för marknadsföring, dels när vi marknadsför utbytena och dels när vi
noterar personuppgifter för framtida marknadsföring. Utöver detta behandlar vi personuppgifter för att
kunna hantera bokföring och fakturor.
Vi använder personuppgifter på följande vis:
1. Vi använder uppgifter som är lagrade i vår databas i syfte att kontakta samarbetspartners och
potentiella samarbetspartners. De personuppgifter som är aktuella i dessa fall är exempelvis namn
på ledare. Den rättsliga grunden för behandlingen är avtal (med befintliga ledare) och berättigat
intresse (med möjliga ledare).
2. När vi kontaktar samarbetspartners eller kursledare använder vi personuppgifter så som namn,
telefonnummer och e-postadresser. Den rättsliga grunden för behandlingen är avtal (med befintliga
samarbetspartners och kursledare) och berättigat intresse (med möjliga samarbetspartners och
kursledare).
3. När vi marknadsför det internationella utbytet skickar vi ut inbjudningar via e-post samt
marknadsför eventuellt evenemanget på vår websida, vår Facebook-sida samt via e-post till våra
medlemmar. Vi använder oss enbart av e-postadresser från vårt e-postadressregister, den rättsliga
grunden för upprätthållande av vårt e-postregister är samtycke.
4. I samband med att en person anmäler sig som deltagare i ett internationellt utbyte måste vi i ATF
med samtycke inhämta information om personens ATF-medlemskap samt begära uppgifter som
namn, adress, kön eller personnummer om så krävs för att finansiärerna av det internationella
utbytet ska kunna kontrollera att våra redovisade uppgifter stämmer och uppfyller deras villkor.
Den rättsliga grunden för behandlingen är berättigat intresse.
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5. I samband med bokning och genomförande av resor behandlar vår personal uppgifter om
deltagares namn, personnummer, kostpreferenser, allergier, e-postadresser, telefonnummer samt
kontaktuppgifter till personens närmaste anhöriga (namn och telefonnummer). Den rättsliga
grunden för behandlingen är samtycke.
6. När vi genomför internationella utbyten kan internationella regler gällande integritet aktualiseras.
Vilken lagstiftning som sätter ramarna beror på vem eller vilka som organiserar utbytet, dvs. var
beslut om personuppgiftsbehandling fattas. Huvudregeln är att en organisation bara ska behöva
svara inför en dataskyddsmyndighet i EU.
5. Anställning och rekrytering
Sveriges Arbetarteaterförbund ATF är en arbetsgivare. I samband med rekrytering och personalhantering
hanterar ATF personuppgifter. De personuppgifter som behandlas är namn, adress, personnummer och
övriga folkbokföringsuppgifter. Även ackumulerad inkomst, innehållen preliminärskatt, anställningstid,
anställningsform, löneuppgifter, semester, kompensationsledighet, övertid, frånvaro och frånvaroorsak
samt eventuell skatteutjämning eller avdrag för införsel är uppgifter som kan behandlas av ATF, om det är
nödvändigt för att ATF ska kunna fullgöra sina skyldigheter som arbetsgivare. Samtycke utgör ingen laglig
grund för hantering av anställdas personuppgifter.
Vi använder personuppgifter på följande vis:
1. I anställningsavtalet förekommer namn på den anställde, personnummer, telefonnummer,
bankkonto och hemadress. Under anställningstiden tillhandahåller ATF denna persondata om den
anställde. Den rättsliga grunden för behandlingen är avtal.
2. När en anställning upphör har ATF rätt att bevara viss information om arbetstagaren så som
anledning till uppsägning, intyg och omdömen. Den rättsliga grunden för behandlingen är
berättigat intresse, då ATF behöver kunna lämna referenser eller eventuellt spara uppgifter som
behövs vid en rättslig tvist. Personuppgifter gallras i och med anställningens upphörande eller
senast när arbetsgivarens rättsliga åtaganden upphör (normalt inom en månad).
3. ATF hanterar personuppgifter om det följer av rättslig förpliktelse, så som pensionslagstiftning. I
anställningsförhållandet är det nödvändigt för ATF att behandla uppgift om den anställdes
medlemskap i fackförbund, för att ATF ska kunna fullgöra sina skyldigheter som arbetsgivare. Den
rättsliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse.
4. ATF hanterar personuppgifter om hälsa inom ramen för ett rehabiliteringsärende ifall det krävs
enligt arbetsrättsliga regler.
5. ATF lämnar uppgifter om inkomst och skatteavdrag till Skatteverket, den rättsliga grunden för
behandlingen är rättslig förpliktelse. ATF lämnar även uppgifter till andra myndigheter om det följer
av rättslig förpliktelse, så som t.ex. Polismyndigheten, Statistiska Centralbyrån (SCB),
Medlingsinstitutet, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller aktuella försäkringsbolag.

6. I rekryteringsprocessen behandlar ATF personuppgifter så som namn och bild på den sökande,
personnummer, telefonnummer, hemadress samt information om meriter, betyg, omdömen samt
uppgifter om referenser. Den rättsliga grunden för behandlingen är berättigat intresse. När
rekryteringsprocessen är över raderas dessa personuppgifter, såvida inte den sökande

överklagar ATFs anställningsbeslut.
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6. Medlemsservice
Sveriges Arbetarteaterförbund ATF är en partipolitiskt obunden organisation som sympatiserar med
arbetarrörelsens värderingar, vilket innebär att vi har ett uttalat politiskt syfte med vår verksamhet.
Sveriges Arbetarteaterförbund har rätt att som ideell organisation med politiskt syfte, behandla uppgifter
om medlemskap. Detta innebär att det är tillåtet för ATF att behandla personers egna uppgifter som
bekräftar att dessa sympatiserar med ATFs värdegrund, vilket sker genom bekräftelse av enskilt
medlemskap. Det innebär att ATF kan sägas behandla känsliga uppgifter i form av politisk uppfattning, om
än i mycket begränsad omfattning.
ATF iakttar särskilt följande förpliktelser gentemot medlemmar:
1. Personuppgifter behandlas så länge som det är nödvändigt för att uppnå ändamålet. Uppgifter som
ATF saknar rättslig grund för att behandla, raderas utan onödigt dröjsmål.
2. När en medlem begär det, ska ATF lämna ut uppgift om denna, rätta felaktiga uppgifter eller radera
dem, utan onödigt dröjsmål.
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GDPR – Allmänna upplysningar
Vad är syftet med GDPR?
Att skydda personers integritet genom bestämmelser som begränsar hur, när och varför personuppgifter
får behandlas samt reglerar hur otillåten behandling ska förhindras och beivras.
Vad är annorlunda mot tidigare lagstiftning?
B.la.
Höga sanktionsavgifter (som mest 20 miljoner euro eller 4 procent av ett företags omsättning, som mest 20
miljoner kr för myndigheter). Notera att dubbelbestraffning är otillåten, därför kan inte ytterligare straff än
sanktionsavgift utdömas.
Profilering av kunder begränsas.
Ökad informationsskyldighet (personuppgiftsansvarig måste lämna ut uppgifter inom en månad till behörig
person som begär det).
Dataportabilitet (rätt att överföra sina uppgifter från t.ex. ett socialt nätverk till ett annat). Irrelevant för
ATF, i och med att det inte är tekniskt möjligt för oss.
Vad är en personuppgift?
All slags information om en fysisk person som är identifierad eller kan identifieras direkt eller indirekt i text,
bild eller ljud.
Vad är en känslig personuppgift?
Politisk uppfattning, etnicitet, livsåskådning, sexuell läggning och identitet, genetik, biometri, hälsa
Vad skiljer Sveriges behandling av personuppgifter från andra europeiska länder?
Att vi använder oss av personnummer och samordningsnummer i mycket stor utsträckning, vilket vi måste
vara försiktiga med. Det krävs antingen samtycke för behandling eller så måste behandlingen vara klart
motiverad med hänsyn till ändamålet med behandlingen (vikten av säker identifiering eller annat
beaktansvärt skäl).
Vad betyder behandling av personuppgifter?
Inhämtning (insamling, framtagning, registrering)
Lagring
Hantering (bearbetning, ändring, läsning, användning, justering, sammanförande, strukturering,
organisering, begränsning)
Delning (överföring, spridning, tillhandahållande)
Gallring (lagring, radering, förstöring)
När ska ATF gallra personuppgifter?
När någon inte längre är medlem eller inte betalar medlemsavgift. ATF får inte bevara personuppgifter
längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med att samla in personuppgiften (med
undantag för arkivering). Det som inte nödvändigtvis ska bevaras ska raderas utan onödigt dröjsmål.
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Vad måste vi upplysa om?
Vilken personuppgiftsbehandling vi gör i varje enskilt fall.
Rätten till begäran om tillgång, rättning och radering av personuppgift.
Behöver ATF ett dataskyddsombud?
Nej, eftersom vi varken sysslar med myndighetsutövning eller har en kärnverksamhet som kräver
regelbunden och systematisk övervakning av enskilda registrerade i stor omfattning. ATF sysslar inte med
övervakning av enskilda registrerade i stor omfattning, eftersom artikel 29 berör omfattning av det slag
som förekommer på t.ex. sjukhus, banker, försäkringsbolag, transportföretag m.m. Vår kärnverksamhet
består inte heller av behandling av känsliga personuppgifter eller liknande, eftersom vi inte registrerar
enskilda personers politiska tillhörighet i större utsträckning än vad som indirekt kan utläsas genom en
persons enskilda medlemskap (att en person ställer upp på vår värdegrund är i sig en känslig personuppgift
men eftersom vi enbart har ett fåtal medlemmar med enskilt medlemskap utgör registreringen av dem inte
vår kärnverksamhet).
När får vi behandla känsliga personuppgifter?
Vi får ha uppgifter om fackföringstillhörighet för att fullgöra våra skyldigheter som arbetsgivare.
Vi är en ideell organisation med ett politiskt syfte och har rätt att behandla uppgifter om våra medlemmar.
Vi har rätt att behandla känsliga uppgifter som är relevanta i en domstolstvist.
Vi har rätt att behandla känsliga personuppgifter om en anställd och lämna ut dem till myndighet, domstol
eller fackförbund om det framgår av lagstiftning, myndighetsbeslut, kollektivavtal eller av avtal med den
anställde.
Känsliga personuppgifter som den enskilde själv har offentliggjort får användas, t.ex. får vi ange vilket parti
en inbjuden talare på vårt förbundsmöte tillhör.
Ett bankkonto utgör inte en känslig personuppgift, men ett konto som kan knytas till en person är en
personuppgift och ska behandlas i enlighet med banksekretess.
Vad ska våra medlemsföreningar tänka på?
Hantering av medlemsregister. Gallra, begränsa tillgång, uppdatera, radera...
Mobila enheter och IT-stöd, är hanteringen laglig och säker?
Ljud- och bildupptagning i samband med föreställningar. Upplys publiken om att de genom att betala
inträde eller begär tillträde till ett evenemang som anordnas, samtycker till att ljud- och bildupptagning av
dem äger rum.
Glöm inte vårdnadshavares samtycke gällande hantering av barns personuppgifter.
Inhämtning av samtycke till att behandla personuppgifter i samband med att en person anmäler sig till kurs
eller aktivitet.
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