POLICY

NIR:s integritetspolicy
Denna integritetspolicy gäller för Näringslivets internationella råd (”NIR”,
organisationsnummer 802007-5290).

Insamling, lagring och radering av personuppgifter
NIR samlar in personuppgifter genom bland annat personliga kontakter och möten,
öppna källor, såsom hemsidor m m, avtal och överenskommelser om samarbete samt
när personer går med i NIR:s utskickslistor eller deltar i arrangemang.
NIR kan komma att begära explicit samtycke för lagring av information, inklusive
genom hänvisning till denna policy och genom uttrycklig referens till
Dataskyddsförordningen, GDPR.
Var och en har rätt att utan kostnad återkalla samtycke till lagring av sina uppgifter,
samt att få tillgång till, korrigera eller radera de personuppgifter NIR innehar om
personen. Undantag är uppgifter som måste sparas så länge laglig grund föreligger.
Personuppgifter raderas även när berättigat intresse inte längre finns att spara
uppgifterna.
NIR säkerställer att behandling och lagring av personuppgifter sker säkert och i
enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.
Delning av information
NIR delar inga personuppgifter utan samtycke. NIR tillgängliggör aldrig
personinformation för tredje part genom försäljning eller någon annan form av
spridning eller delning, med undantag av de fall då laglig plikt föreligger.
Lagrad information och berättigat intresse
Personuppgifter som lagras är för- och efternamn, e-postadress, postadress,
telefonnummer, leveransadress och liknande kontaktuppgifter. Informationen
används för att kunna utföra åtaganden gentemot personen, såsom att tillhandahålla
relevant information eller överenskommen tjänst eller produkt. Utöver detta kan
information insamlas som uppfyller kriterierna för berättigat intresse för att NIR ska
kunna bedriva sin verksamhet.
NIR:s verksamhet bygger i stor utsträckning på organisationens breda nätverk inom
privat sektor, civilsamhälle, offentlig sektor och akademi. För att kunna bedriva detta
arbete behöver NIR samla in och spara vissa personuppgifter. Inom den lagliga ramen
för berättigat intresse görs alltid en intresseavvägning mellan intresset av NIR:s
behandling av personuppgifter och individens intresse av att skydda sina
personuppgifter.
Kontakt till personuppgiftsansvarig
Gällande version av personuppgiftspolicyn återfinns på NIR:s webbsidor www.nir.se.
För frågor om enskilda personuppgifter och om denna policy, kontakta
personuppgiftsansvarig: info@nir.se, +46 (0)8 783 80 00.
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