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1 INLEDNING
Denna policy beskriver hur Sweden-Bangladesh Business Council
(SBBC) (fortsättningsvis ”SBBC” eller ”vi”), som
personuppgiftsansvarig, behandlar personuppgifter kopplade till
medlemmar (potentiella och befintliga), leverantörer, partners och
nätverk.
SBBC har följande organisationsnummer och kontaktuppgifter:
Organisationsnummer: 802463-6683 Telefon: 070-3197575
Hemsida: https://sbbc.se mail adress info@sbbc.se .
(SBBC är en ideell nätverksorganisation. Vi inhämtar personuppgifter
från offentliga register, när någon lämnar sitt visitkort, mejlar till oss
eller när någon önskar att vara med i vårt nätverk samt vill följa oss
via våra sociala media. Vi använder så lite information som möjligt;
namn, titel, mejladress och mobilnummer. För styrelse sparar vi även
personnummer och hemadress. Vi anser att när någon aktivt ber att få
vara med, har vi därmed ett samtycke om att inhämta och lagra
personuppgifter hos oss. Man har när som helst möjlighet att begära
och få sina personuppgifter borttagna ur våra register)
Frågor och synpunkter angående denna policy eller SBBC:s
behandling av personuppgifter ställs till SBBC genom ett mejl direkt
till vår GDPR-ansvarige i styrelsen till info@sbbc.se. Skriv
personuppgift på ämnesraden.
SBBC strävar efter att i alla våra kontakter värna om individens
integritet vad gäller hur SBBC:s medlemmar och nätverk hanterar,
lagrar och skyddar personuppgifter. Vi arbetar i enlighet med
gällande lagstiftning, det vill säga fram till den 25 maj 2018
personuppgiftslagen (”PUL”) och därefter den allmänna
dataskyddsförordningen (”GDPR”), med kompletterande nationell
lagstiftning, som trädde i kraft den 25 maj 2018.
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I denna policy förklaras det hur och varför SBBC samlar in och
hanterar personuppgifter rörande sina potentiella och befintliga
medlemmar, leverantörer, partners och nätverk (fortsättningsvis
hänvisas personerna vars personuppgifter behandlas enligt denna
policy även till som ”du”, ”dig” och ”ni”). Den beskriver också dina
rättigheter gentemot SBBC och hur du kan göra dina rättigheter
gällande.

VAD OMFATTAS AV TERMEN PERSONUPPGIFTER?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan
knytas till en fysisk person som är i livet. Exempel på detta är namn,
kontaktinformation, personnummer, foto, mobilnummer eller
mejladress. Utöver föregående exempel är också information som
kan identifiera dig som yrkesutövare att anses som personuppgifter.

2 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
2.1 Allmänt
Denna policy gäller för alla personuppgifter som behandlas av SBBC
och som är hänförliga till SBBC:s potentiella och befintliga
medlemmar, leverantörer (eller kontaktpersoner hos dessa),
partners eller nätverk. I samtliga av dessa relationer kommer SBBC
att inhämta, registrera, lagra, organisera, bearbeta, sammanställa,
använda, presentera, radera eller på andra sätt behandla personliga
(inklusive professionella) uppgifter. Uppgifter som finns i offentliga
miljöer t.ex. LinkedIn, bolagsregister samt när du själv lämnar till oss
via mejl eller visitkort.
2.2 Medlemmar, potentiella medlemmar, partners, nätverk och
leverantör
SBBC samlar in (från publika källor eller genom rekommendationer
från personer i vårt nätverk) och lagrar personuppgifter om dig, som
kontaktperson, nyckelperson eller representant för ditt företag eller
annan typ av organisation. Vi samlar in personuppgifter om dig i
form av ditt namn, din titel/position inom företaget/organisationen
samt dina kontaktuppgifter, och registrerar dessa uppgifter i våra
system.
Vi använder för närvarande MailChimp för utskick, Visma för faktura,
Jotform för anmälan till våra event eller möten och One.com för vår
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hemsida. Dessa uppgifter samlar vi in för att kunna informera dig om
våra aktiviteter, relevanta nyheter och SBBC:s events och tjänster.
Vår grund för denna behandling av dina personuppgifter är att vi
efter en intresseavvägning kommit fram till att behandlingen
framstår som berättigad för att SBBC ska kunna informera om vår
verksamhet och tjänster.
Gemensamt för personer hos potentiella och aktuella
medlemmar, nätverk, partners och leverantörer.
Dina personuppgifter kommer att behandlas endast internt inom
SBBC men det kan även bli aktuellt att de sprids till
systerorganisationer inom SBBC och till SBBC:s partners. Sådana
partners kommer endast att få del av personuppgifterna (minimum
t.ex. titel, namn, mail-id) om de eller vi ordnar gemensamma event
och det ska vara ytterst begränsat. Dessa partners måste också ha en
GDPR policy enligt gällande lagstiftning. Vidare kommer dina
personuppgifter att behandlas av våra ITleverantörer/personuppgiftsbiträden som tillhandahåller våra
databaser. Med dessa kommer vi att ingå
personuppgiftsbiträdesavtal och de kommer att vara bundna att
behandla personuppgifterna enligt GDPR.
Vår behandling av dina personuppgifter kommer att upphöra om du
har invänt mot den eller när vårt ändamål med behandlingen av dina
personuppgifter upphör. Du har dessutom alltid rätt och möjlighet
att säga upp våra utskick i varje tillfälle du får mejl från oss.

3 BEHANDLING SOM GRUNDAR SIG PÅ SAMTYCKE
Vad avser behandling av dina personuppgifter som grundar sig på
samtycke kan du när som helst meddela oss om att ditt samtycke
upphör genom att använda dig av följande e-postadress:
info@sbbc.se eller via länken på våra utskick. Så snart du meddelar
att ditt samtycke upphör kommer vi att radera samtliga dina
personuppgifter.
4 INFORMATIONSSÄKERHET
SBBC är alltid beredd att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska
åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig
förstörelse eller oavsiktlig förlust, ändring, otillåten spridning eller
åtkomst, särskilt om behandlingen innefattar överföring av uppgifter
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i ett nätverk, och mot varje annan olaglig form av behandling. Vi
använder dock andras plattformer som är välkända inom vår bransch
och som i sin tur har en GDPR policy. Vi har hög säkerhet på våra
datorer och har ett begränsat antal användare i dessa system.

5 DINA RÄTTIGHETER
5.1 Rätt att få tillgång till dina personuppgifter
Du kan begära en kopia av dina uppgifter och kontrollera så att
uppgifterna är korrekta.
5.2 Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera en felaktig uppgift om dig eller komplettera
en uppgift som inte är fullständig.
5.3 Rätt att bli raderad/bortglömd
Du har alltid rätt att begära radering av dina personuppgifter.
5.4 Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter
begränsas om: (i) du anser att en personuppgift är felaktig och vi
behöver en viss tid för att kontrollera detta (begränsningen sker i så
fall under tiden kontrollen sker); (ii) behandlingen saknar laglig
grund eller inte längre är nödvändig för vårt syfte men du inte vill att
dina personuppgifter ska raderas; eller (iii) du har gjort en
invändning mot behandlingen och vi behöver viss tid för att göra en
sådan kontroll som det hänvisas till i nästa stycke (begränsningen
sker i så fall under tiden kontrollen sker).
5.5 Rätt att göra invändningar
Du har rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter
som endast grundar sig på en ”intresseavvägning”.
5.6 Rätt till dataportabilitet
Personuppgifter som du har gett till oss för behandling enligt ett
samtycke från dig eller för att vi ska kunna fullgöra kontraktuella
åtaganden mot dig har du rätt att få ut för att du ska kunna överföra
dem till en annan personuppgiftsansvarig. Alternativt har du, om det
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är tekniskt möjligt, rätt att begära att vi överför dem direkt till sådan
annan personuppgiftsansvarig.
5.7 Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet
(Datainspektionen/blivande Integritetsskyddsmyndigheten)
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot
tillämplig lagstiftning ber vi dig att i första hand kontakta oss genom
användande av mejladressen som anges ovan men du har även rätt
att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, d.v.s.
Datainspektionen/blivande Integritetsskyddsmyndigheten.
SBBC:s Integritetspolicy kommer kontinuerligt att uppdateras. När
detta sker kommer det att uppdateras och dateras på vår hemsida.
Om du har några frågor gällande denna policy eller om dina
uppgifter, ber vi dig att kontakta oss enligt ovan.
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