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Uppdaterad	2018-05-21	

	

Integritetspolicy	för	Svebio,	Bioenergi	och	Bioenergy	International	
Denna	policy	gäller	för	Svenska	Bioenergiföreningen	Service	AB	inklusive	Bioenergi	och	Bioenergy	International		

(i	fortsättningen	skrivet	som	”Svebio”),	org.nr.	556232-3682.	

	

KOMPRIMERAD	INFORMATION		

	

Allmänt		

För	oss	på	Svebio	är	din	personliga	integritet	mycket	viktig.	Vårt	mål	är	att	du	ska	känna	dig	trygg	när	vi	behandlar	dina	

personuppgifter.	I	vår	roll	som	personuppgiftsansvarig	ser	vi	därför	till	att	tillämplig	lagstiftning	om	skydd	för	dina	

uppgifter	alltid	följs.		

	

Tillämpningsområde		

Denna	Integritetspolicy	gäller	all	Svebios	personuppgiftsbehandling	om	dig	som	medlem,	prenumerant	på	någon	av	våra	

tidningar	(Bioenergi	eller	Bioenergy	International),	annonsör,	registrerad	som	mottagare	av	nyhetsbrev,	deltagit	i	våra	

konferenser,	deltagit	i	våra	projektarbeten	och	nätverk	samt	dig	som	på	annat	sätt	varit	i	kontakt	med	oss	och	delgivit	

dina	personuppgifter.	

	

Insamlade	personuppgifter		

De	personuppgifter	vi	använder	om	dig	kommer	från	olika	källor:	Svebio	inhämtar	uppgifter	från	dig	i	samband	med	att	

du	registrerar	dig	som	medlem,	påbörjar	en	prenumeration	på	vår	tidning	Bioenergi	eller	Bioenergy	International,	

registrerar	dig	som	deltagare	i	våra	konferenser,	registrerar	dig	som	mottagare	av	våra	nyhetsbrev,	genom	formulär	

kopplade	till	våra	evenemang,	publikationer	och	prenumerationer	och	via	personliga	kontakter	och	möten	på	

konferenser	och	mässor	genom	ett	byte	av	visitkort.	Vi	köper	även	i	vissa	adresser	från	leverantörer	av	företagsdata.	Vi	

hämtar	även	in	kontaktuppgifter	från	offentliga	register	och	webbplatser.		

	

Vår	användning	och	delning		

Vi	på	Svebio	använder	dina	personuppgifter	för	att	på	bästa	sätt	kunna	tillhandahålla	dig	de	produkter	och	tjänster	vi	

erbjuder.	Dina	personuppgifter	används	för	följande	syften:		

- informationsförmedling	(ge	relevant	information	om	Svebio	och	våra	aktiviteter	t.ex	veckobrev,	kallelser,	

pressmeddelanden,	inbjudningar	till	konferenser,	deltagande	i	projekt	och	arbetsgrupper	etc),	

- underlätta	din	tillgång	till	medlemsexklusivt	material	(t.ex.	nyhetsbrev,	analyser,	prenumerationer	mm),	

- distribution	av	våra	tidningar	Bioenergi	och	Bioenergy	International	(print	och	digitalt),	

- marknadsföring	(inkl.	annonsförsäljning,	sponsorförsäljning),	

- erbjuda	kundservice	och	annan	service	som	del	av	avtalet	med	medlemsföretag	(fakturering,	utbetalningar),	

- organisera	evenemang	och	workshops,	(inbjudningar	till	att	tala	vid	våra	konferenser	och	evenemang),	

- administration	i	samband	med	företagsförvärv,	omstrukturering	etc.,		

Vi	kan	i	vissa	fall	komma	att	lämna	ut	dina	personuppgifter	till	tryckerier	för	distribution	av	tidningar	och	arrangörer	av	

studiebesök	i	anslutning	till	våra	konferenser.		Vi	kommer	inte	att	sälja	dina	personuppgifter	till	någon	annan.	Vi	

använder	inte	dina	personuppgifter	i	något	annat	oförenligt	syfte	och	sparar	dem	bara	så	länge	som	de	är	nödvändiga.	
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Dina	rättigheter		

Du	har	rätt	att	få	information	om	vilka	personuppgifter	vi	använder	om	dig	och	vad	vi	gör	med	dem	samt	till	viss	kontroll	

över	dina	uppgifter.	Du	har	därför	rätt	att	i	vissa	fall	få	ut	dina	uppgifter	eller	att	få	dem	rättade,	raderade,	blockerade	

eller	flyttade.	Du	har	även	rätt	att	invända	mot	vissa	typer	av	användning	av	dina	uppgifter.	Du	har	rätt	att	avregistrera	

dig	från	nyhetsbrev	men	även	att	helt	raderas	ur	våra	system.	Om	du	tycker	att	vi	använt	dina	uppgifter	på	ett	otillåtet	

sätt	har	du	alltid	rätt	att	klaga	hos	Datainspektionen.	Om	du	vill	veta	mer	om	dina	rättigheter	kan	du	läsa	mer	i	vår	

fullständiga	Integritetspolicy	nedan.	

	

Kontaktuppgifter		

Om	du	har	några	frågor	om	denna	Integritetspolicy	eller	vår	användning	av	dina	personuppgifter	kan	du	kontakta	oss:		

Svenska	Bioenergiföreningen	Service	AB,	Org.nr:	556232-3682	

Postadress:	Kammakargatan	22,	111	40	Stockholm		

E-post:	mailto:gdpr@svebio.se 

Telefon:	08-441	70	80		

Webbplats:	www.svebio.se	
	 	

mailto:gdpr@svebio.se
http://www.svebio.se
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FULLSTÄNDIG	INFORMATION		

	

1.	ALLMÄNT		

1.1	Svenska	Bioenergiföreningen	Service	AB	inklusive	Bioenergi	och	Bioenergy	International	(i	fortsättningen	skrivet	

som	”Svebio”),	org.nr.	556232-3682	respekterar	och	värnar	om	din	personliga	integritet.	Vi	vill	att	du	ska	känna	dig	trygg	

när	vi	behandlar	dina	personuppgifter.	Vi	vill	med	denna	integritetspolicy	visa	hur	vi	säkerställer	att	dina	

personuppgifter	hanteras	i	enlighet	med	tillämplig	lagstiftning.	Om	du	vill	läsa	mer	om	Dataskyddsförordningen,	GDPR,	

besök	Datainspektionen.	

	
1.2	Om	Svebio	

Svebio	är	en	ideell	medlemsorganisation	öppen	för	alla	som	vill	bidra	till	föreningens	visioner	och	mål.	Vi	är	ett	

medlemsnätverk	som	representerar	företag,	forskningsinstitutioner,	föreningar	och	personer	som	är	intresserade	av	

bioenergisektorn.	Vision	och	verksamhetsidé:	

- Svebios	vision	är	att	vara	den	ledande	företrädaren	och	ett	internationellt	föredöme	för	att	utveckla	bioenergi	i	

ett	hållbart	samhälle.	

- Svebio	ska	på	saklig	grund	främja	och	utveckla	användningen	av	bioenergi	på	ett	ekonomiskt	och	miljömässigt	

optimalt	sätt,	nationellt	och	internationellt.	Svebio	ska	därmed	ta	tillvara	medlemmarnas	intressen,	samt	ge	

erforderlig	service.	

- Svebio	ska	vara	en	mötesplats	för	företag,	forskare,	opinionsbildare	och	beslutsfattare.	

- Svebio	är	en	ideell	organisation	och	öppen	för	alla	som	vill	bidra	till	att	föreningens	mål	uppfylls.	

- Svebio	verkar	genom	information,	opinionsbildning	och	näringspolitisk	påverkan.	Informationen	sker	genom	

utgivning	av	tidningen	Bioenergi,	nyhetsbrevet	Bioenerginytt	med	Bioenergi	i	Pressen,	Bioenergy	International,	

hemsida,	sociala	medier,	rapporter,	konferenser	och	olika	typer	av	informationsmaterial.	Opinionsbildningen	

sker	genom	debattartiklar	och	pressmeddelanden.	Näringspolitisk	påverkan	sker	genom	remissyttranden,	

uppvaktningar	och	personliga	kontakter	med	politiker	och	myndigheter.	

- En	central	del	av	Svebios	verksamhet	är	konferenserna,	som	är	viktiga	mötesplatser	för	branschen.	

- Läs	mer	om	nyttorna	med	medlemskap	hos	Svebio	och	vår	verksamhet		

1.3	Denna	Integritetspolicy	gäller	all	Svebios	personuppgiftsbehandling	om	dig	som	medlem,	prenumerant	på	någon	av	

våra	tidningar	(Bioenergi	eller	Bioenergy	International),	annonsör,	registrerad	som	mottagare	av	nyhetsbrev,	deltagit	i	

våra	konferenser,	deltagit	i	våra	projektarbeten	och	nätverk	samt	dig	som	på	annat	sätt	varit	i	kontakt	med	oss	och	

delgivit	dina	personuppgifter.		

2.	PERSONUPPGIFTSANSVARIG		

Svebio	är	personuppgiftsansvarig	för	användningen	av	dina	personuppgifter	och	ansvarar	för	att	användningen	sker	i	

enlighet	med	tillämplig	lagstiftning.	Du	finner	kontaktuppgifter	till	oss	längst	ned	i	denna	Integritetspolicy.		

	

3.	VÅR	ANVÄNDNING	AV	DINA	PERSONUPPGIFTER		

Svebio	är	en	medlemsorganisation.	Vi	använder	dina	personuppgifter	för	att	kunna	ge	dig	relevant	information	och	för	

att	kunna	tillhandahålla	våra	produkter	och	tjänster.	Vi	använder	därför	dina	personuppgifter	för	följande	syften:		

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/
https://bioenergitidningen.se/
https://www.svebio.se/vi-verkar-for/publikationer/
https://bioenergyinternational.com/
http://www.mynewsdesk.com/se/svebio
https://www.svebio.se/vi-verkar-for/remissvar/
https://www.svebio.se/evenemang/
https://www.svebio.se/medlemskap/
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- informationsförmedling	(ge	relevant	information	om	Svebio	och	våra	aktiviteter	t.ex	veckobrev,	kallelser,	

pressmeddelanden,	nyhetsbrev,	inbjudningar	till	konferenser,	deltagande	i	projekt	och	arbetsgrupper	etc),	

- underlätta	din	tillgång	till	medlemsexklusivt	material	(t.ex.	nyhetsbrev,	analyser,	prenumerationer	mm),	

- distribution	av	våra	tidningar	Bioenergi	och	Bioenergy	International	(print	och	digitalt),	

- marknadsföring	(inkl.	prenumerationsförsäljning,	annonsförsäljning,	sponsorförsäljning),	

- erbjuda	service	som	del	av	avtalet	med	medlemsföretag	(fakturering,	utbetalningar),	

- organisera	evenemang	och	workshops,	(inbjudningar	till	att	tala	vid	våra	konferenser	och	evenemang),	

- administration	i	samband	med	företagsförvärv,	omstrukturering	etc.	

I	nedanstående	text	får	du	mer	information	om	bl.a.	varför	vi	använder	dina	personuppgifter,	vilka	personuppgifter	vi	

sparar	för	att	uppnås	de	ändamålen	och	hur	länge	vi	sparar	dina	personuppgifter.	

	

4.	Varför	använder	vi	dina	personuppgifter?	

De	personuppgifter	du	tillhandahåller	används	exklusivt	av	Svebio	för	utförandet	av	våra	uppdrag	och	aktiviteter.	

4.1	Syfte:	Informationsförmedling	

Personuppgifter:	Kontaktuppgifter	såsom	namn,	företag,	adress,	land,	telefonnummer	och	e-postadress.	I	vissa	fall	även	

yrkesroll/befattning.		

Vad	vi	gör:	Vi	använder	dina	personuppgifter	för	att	kunna	skicka	dig	branschinformation,	nyheter,	tidningar,	

inbjudningar	till	konferenser	och	projekt,	och	liknande	information	som	är	relevant	för	dig.		

Laglig	grund:	”Intresseavvägning”.	Vi	anser	att	vårt	intresse	av	att	förmedla	information	som	är	av	betydelse	för	

branschen	och	er	organisation	väger	tyngre	än	ditt	intresse	av	att	vi	inte	behandlar	dina	personuppgifter,	särskilt	

eftersom	integritetsintrånget	är	litet.	

Lagringstid:	Vi	sparar	dina	personuppgifter	endast	så	länge	som	ändamålet	med	behandlingen	kräver,	eller	så	länge	som	

krävs	i	lag.		

Dina	rättigheter:	Du	har	rätt	att	invända	mot	att	vi	använder	dina	personuppgifter	när	vi	stödjer	oss	på	en	

intresseavvägning.	Om	du	invänder	mot	sådan	användning	kommer	vi	enbart	att	fortsätta	använda	personuppgifterna	

om	det	finns	viktiga	skäl	till	det	som	väger	tyngre	än	dina	intressen.	Se	vidare	i	avsnitt	10	om	dina	rättigheter.	

	

4.2	Syfte:	Tidningsdistribution	(Bioenergi	och	Bioenergy	International)	

Personuppgifter:	Kontaktuppgifter	såsom	namn,	företag,	adress,	land,	telefonnummer	och	e-postadress.	I	vissa	fall	även	

yrkesroll/befattning.	Hemadress	kan	förekomma	i	de	fall	du	själv	valt	att	få	information	eller	tidningar	skickade	till	din	

hemadress.		

Vad	vi	gör:	Vi	använder	dina	personuppgifter	för	att	skicka	tidningar	per	post	eller	digitalt.	För	dig	som	har	registrerat	

dig	som	användare	på	tidningarnas	webbplatser	för	att	lagras	även	din	inloggningsinformation	i	våra	system	för	att	ge	

dig	en	bättre	digital	upplevelse	baserad	på	dina	val	av	nyheter.	

Laglig	grund:	För	dig	som	har	tecknat	en	prenumeration	på	någon	av	våra	tidningar	eller	registrerat	dig	som	användare	

på	tidningarnas	webbplatser	gäller	”samtycke”.	I	de	fall	du	erhåller	en	tidning	utan	att	personligen	tecknat	en	

prenumeration	(t.ex	annonsörer	och	utvalda	branscher	med	intresse	för	bioenergifrågor)	gäller	”Intresseavvägning”.	Vi	

anser	att	vårt	intresse	av	att	förmedla	information	som	är	av	betydelse	för	branschen	och	er	organisation	väger	tyngre	än	

ditt	intresse	av	att	vi	inte	behandlar	dina	personuppgifter,	särskilt	eftersom	integritetsintrånget	är	litet.	

Lagringstid:	Vi	sparar	dina	personuppgifter	endast	så	länge	som	ändamålet	med	behandlingen	kräver,	eller	så	länge	som	

krävs	i	lag.		
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Dina	rättigheter:	Du	har	rätt	att	invända	mot	att	vi	använder	dina	personuppgifter	när	vi	stödjer	oss	på	en	

”intresseavvägning”.	Om	du	invänder	mot	sådan	användning	kommer	vi	enbart	att	fortsätta	använda	personuppgifterna	

om	det	finns	viktiga	skäl	till	det	som	väger	tyngre	än	dina	intressen.	Du	har	också	alltid	rätt	att	när	som	helst	återkalla	

ditt	”samtycke”	när	vi	behöver	ditt	samtycke	för	att	få	använda	dina	personuppgifter.	Om	du	återkallar	ditt	”samtycke”	

kommer	du	inte	längre	att	få	ta	del	av	våra	tidningar.	Se	vidare	i	avsnitt	10	om	dina	rättigheter.	

	
4.3	Syfte:	Marknadsföring	

Personuppgifter:	Kontaktuppgifter	såsom	namn,	företag,	telefonnummer	och	e-postadress.	I	vissa	fall	även	

yrkesroll/befattning.	

Vad	vi	gör:	Vi	använder	dina	personuppgifter	inom	ramen	för	vår	marknadsföring	av	våra	produkter	och	tjänster.		

Laglig	grund:	Intresseavvägning,	eftersom	vi	bedömer	att	vårt	intresse	av	att	skicka	marknadsföring	till	dig	överväger	

ditt	intresse	av	skydd	för	dina	personuppgifter,	särskilt	eftersom	integritetsintrånget	är	litet.		

Lagringstid:	Vi	sparar	dina	personuppgifter	endast	så	länge	som	ändamålet	med	behandlingen	kräver,	eller	så	länge	som	

krävs	i	lag.	

Dina	rättigheter:	Du	har	rätt	att	invända	mot	att	vi	använder	dina	personuppgifter	när	vi	stödjer	oss	på	en	

”intresseavvägning”.	Om	du	invänder	mot	sådan	användning	kommer	vi	enbart	att	fortsätta	använda	personuppgifterna	

om	det	finns	viktiga	skäl	till	det	som	väger	tyngre	än	dina	intressen.	Se	vidare	i	avsnitt	10	om	dina	rättigheter.	

	
4.4	Syfte:	Arrangerande	av	konferens/evenemang/studiebesök	

Personuppgifter:	Kontaktuppgifter	såsom	namn,	företag,	adress,	land,	telefonnummer	och	e-postadress.	I	vissa	fall	även	

yrkesroll/befattning.	Vi	sparar	även	information	om	dieter/allergier/kost	om	du	angivit	sådan	information	när	du	

registrerat	dig	för	tex	en	konferens.	I	de	fall	du	är	inbjuden	att	tala	på	en	konferens	sparar	vi	även	ditt	fotografi	för	

publicering	på	webb	och	i	tryckt	program.	I	vissa	fall	behandlas	även	bank-	och	annan	ekonomisk	information.		

Vad	vi	gör:	Vi	använder	dina	personuppgifter	inom	ramen	för	genomförandet	av	konferensen,	för	att	hantera	din	

anmälan,	ge	dig	tillgång	till	relevant	information	före,	under	och	efter	konferensen.		

Laglig	grund:	”Samtycke”,	eftersom	du	aktivt	valt	att	själv	registrera	ditt	deltagande	i	konferensen	eller	evenemanget	

eller	tackat	ja	till	att	tala.		

Lagringstid:	Vi	sparar	dina	personuppgifter	endast	så	länge	som	ändamålet	med	behandlingen	kräver,	eller	så	länge	som	

krävs	i	lag.	

Dina	rättigheter:	Du	har	rätt	att	invända	mot	att	vi	använder	dina	personuppgifter.	Om	du	invänder	mot	sådan	

användning	kommer	vi	enbart	att	fortsätta	använda	personuppgifterna	om	det	finns	viktiga	skäl	till	det	som	väger	tyngre	

än	dina	intressen.	Du	har	också	alltid	rätt	att	när	som	helst	återkalla	ditt	”samtycke”	när	vi	behöver	ditt	”samtycke”	för	att	

få	använda	dina	personuppgifter.	Om	du	återkallar	ditt	”samtycke”	kommer	du	inte	längre	att	få	ta	del	av	informationen	

genom	våra	utskick.	Se	vidare	i	avsnitt	10	om	dina	rättigheter.	

	
4.5	Syfte:	Erbjuda	service	och	tjänster	som	del	av	avtal	med	medlemsföretag	och	partners	

Personuppgifter:	Kontaktuppgifter	såsom	namn,	företag,	företagsadress,	telefonnummer	och	e-postadress.	Uppgifter	

om	ditt	arbete	såsom	yrkesroll	och	ansvarsområden	kan	också	förekomma.	I	vissa	fall	behandlas	bank-	och	annan	

ekonomisk	information.		

Vad	vi	gör:	Vi	använder	dina	personuppgifter	inom	ramen	för	service	och	tjänster,	som	del	av	avtal	med	medlemsföretag	

och	andra	partners.	Personuppgifter	behandlas	även	för	faktureringsärenden	och	andra	utbetalningar.		
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Laglig	grund:	”Intresseavvägning”,	eftersom	vi	bedömer	att	vårt	intresse	av	att	tillhandahålla	service	och	tjänster	till	

våra	medlemmar	överväger	ditt	intresse	av	skydd	för	dina	personuppgifter,	särskilt	eftersom	integritetsintrånget	är	litet.	

Lagringstid:	Vi	sparar	dina	personuppgifter	endast	så	länge	som	ändamålet	med	behandlingen	kräver,	eller	så	länge	som	

krävs	i	lag.	

Dina	rättigheter:	Du	har	rätt	att	invända	mot	att	vi	använder	dina	personuppgifter	när	vi	stödjer	oss	på	en	

intresseavvägning.	Om	du	invänder	mot	sådan	användning	kommer	vi	enbart	att	fortsätta	använda	personuppgifterna	

om	det	finns	viktiga	skäl	till	det	som	väger	tyngre	än	dina	intressen.	Se	vidare	i	avsnitt	10	om	dina	rättigheter.	

	
4.6	Syfte:	Administration	i	samband	med	företagsförvärv,	omstrukturering	etc.	

Personuppgifter:	Kontaktuppgifter	såsom	namn,	företag,	telefonnummer	och	e-postadress.	Uppgifter	om	ditt	arbete	

såsom	yrkesroll	och	ansvarsområden	kan	också	förekomma.		

Vad	vi	gör:	Om	Svebio,	tidningen	Bioenergi	eller	Bioenergy	International	ska	omstruktureras	eller	om	en	utomstående	

part	önskar	förvärva	verksamheten	eller	vår	kunddatabas	kommer	Svebio	att	lämna	ut	dina	personuppgifter	till	det	

övertagande	bolaget.	Det	bolaget	kommer	i	sådana	fall	att	fortsätta	använda	dina	personuppgifter	för	samma	syften	som	

de	vi	angett	i	denna	Integritetspolicy	om	du	inte	får	annan	information	i	samband	med	överlåtelsen.	

Laglig	grund:	”Intresseavvägning”,	eftersom	vi	bedömer	att	vårt	intresse	av	att	möjliggöra	en	förvärvs	eller	

omstruktureringsprocess	överväger	ditt	intresse	av	skydd	för	dina	personuppgifter.	Det	förutsätter	dock	att	det	

övertagande	bolaget	bedriver	liknande	verksamhet	som	Svebio.	

Lagringstid:	Om	Svebio,	Bioenergi	eller	Bioenergy	International	upphör	att	existera,	t.ex.	genom	en	fusion,	likvidation	

eller	konkurs,	eller	om	Svebios	kunddatabas	överlåts	till	ett	övertagande	bolag	kommer	vi	radera	dina	personuppgifter	så	

länge	vi	inte	behöver	spara	dem	för	att	uppfylla	lagkrav.	Om	Svebio	förvärvas	av	ett	övertagande	bolag	eller	delas	upp	i	

samband	med	en	omstrukturering	kommer	vi	att	fortsätta	spara	och	använda	dina	personuppgifter	enligt	villkoren	i	

denna	Integritetspolicy,	om	du	inte	får	annan	information	i	samband	med	överlåtelsen.	

Dina	rättigheter:	Du	har	rätt	att	invända	mot	att	vi	använder	dina	personuppgifter	när	vi	stödjer	oss	på	en	

”intresseavvägning”.	Om	du	invänder	mot	sådan	användning	kommer	vi	enbart	att	fortsätta	använda	personuppgifterna	

om	det	finns	viktiga	skäl	till	det	som	väger	tyngre	än	dina	intressen.	Se	vidare	i	avsnitt	10	om	dina	rättigheter.	

	

5.	VARIFRÅN	KOMMER	DINA	PERSONUPPGIFTER		

5.1	De	personuppgifter	vi	använder	om	dig	kommer	från	olika	källor:	

Svebio	inhämtar	uppgifter	från	dig	i	samband	med	att	du	registrerar	dig	som	medlem	i	Svebio,		

påbörjar	en	prenumeration	på	vår	tidning	Bioenergi	eller	Bioenergy	International,		

registrerar	dig	som	deltagare	i	våra	konferenser,	registrerar	dig	som	mottagare	av	våra	nyhetsbrev,	genom	formulär	

kopplade	till	våra	evenemang,	publikationer	och	prenumerationer	och	via	personliga	kontakter	och	möten	på	

konferenser	och	mässor	genom	ett	byte	av	visitkort.	Vi	köper	även	vissa	adresser	från	leverantörer	av	företagsdata.	Vi	

hämtar	även	in	kontaktuppgifter	från	offentliga	register	och	webbplatser.		

5.2	Det	är	frivilligt	för	dig	att	lämna	dina	kontaktuppgifter	till	oss	för	att	registrera	dig	för	våra	nyhetsbrev	och	andra	

produkter	och	tjänster.	Om	du	inte	lämnar	kontaktuppgifter	har	vi	inte	möjlighet	att	skicka	nyhetsbreven	eller	erbjuda	

dessa	produkter	och	tjänster.	
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6.	HEMSIDOR,	COOKIES	OCH	SOCIALA	MEDIER	(“tredjeparts	hemsidor”)	

Våra	hemsidor	samlar	automatiskt	information	om	din	användning	av	hemsidorna.	Denna	information	samlas	in	via	våra	

servrar	och	användningen	av	cookies	och	kan	vara	information	om	dator	/	enhet,	plats,	IP-adress,	webbläsartyp	och	

andra	tekniska	identifierare	samt	klick	inklusive	data	och	tidsstämpel,	använda	söktider	och	besökta	sidor	etc. 	

6.1	Cookies	

Våra	hemsidor	använder	cookies.	En	cookie	är	en	liten	textfil	som	webbplatsen	du	besöker	sparar	på	din	dator.	Generellt	

används	cookies	på	många	webbplatser	för	att	ge	en	besökare	tillgång	till	olika	funktioner.	Informationen	i	cookien	gör	

det	då	möjligt	att	följa	en	användares	surfande.	Du	kan	ställa	in	din	webbläsare	att	inte	tillåta	lagring	av	cookies.	Då	

kommer	inga	cookies	att	lagras	men	du	kommer	inte	heller	att	kunna	använda	vissa	funktioner	på	vår	hemsida.	

	

6.2	Sociala	medier,	“tredjeparts	hemsidor”		

På	våra	hemsidor	inkluderar	vi	funktionalitet	från	tredje	part:	t.ex.	Twitter	”Gilla”	och	/	eller	”Dela”-funktioner.	Våra	

webbplatsers	innehåll	kan	också	ha	länkar	till	tredje	parts	webbplatser	och	sociala	medier	plattformar.	Svebio,	Bioenergi	

och	Bioenergy	International	har	sociala	medier	konton	på	följande	plattformar	(Facebook,	Twitter,	LinkedIn,	YouTube).	

Svebio	stöder	inte,	godkänner	eller	tar	något	ansvar	för	webbplatser	eller	sociala	medier	som	vi	tillhandahåller	länkar	till.	

Vi	stöder	inte	heller,	godkänner	inte	eller	tar	något	ansvar	för	deras	tillgänglighet,	prestanda,	innehåll	eller	för	

användning	av	sådana	webbplatser.	När	du	interagerar	med	våra	sociala	mediekanaler	och	online	

marknadsföringsplattformar,	omfattas	ditt	samtycke	och	personuppgifter	av	villkoren	och	integritetspolicyerna	för	var	

och	en	av	dessa	plattformar.	

	

7.	AUTOMATISERAT	BESLUTSFATTANDE		

Vi	använder	oss	inte	av	automatiska	processer	för	att	fatta	beslut	som	i	betydande	grad	påverkar	dig.	Med	automatiserat	

beslutsfattande	avses	beslut	som	fattas	utan	mänsklig	inblandning,	dvs.	av	datorer	och	algoritmer	och	som	har	betydande	

påverkan	på	den	registrerade.	Ett	typexempel	är	banker	eller	kreditinstitut	som	via	sin	webbplats	låter	kunder	mata	in	

personuppgifter	om	inkomster,	familjeförhållanden,	arbetssituation	m.m.	för	att	sedan	direkt	få	besked	om	lån	beviljas	

eller	inte.	

	

8.	HUR	LÄNGE	SPARAR	VI	DINA	PERSONUPPGIFTER?		

En	grundläggande	princip	i	GDPR	är	principen	om	lagringsminimering.	Den	innebär	att	personuppgifter	inte	får	sparas	

under	längre	tid	än	vad	som	är	nödvändigt	för	de	syften	för	vilka	uppgifterna	behandlas.		

8.1	Vi	sparar	bara	dina	personuppgifter	så	länge	de	behövs	för	de	syften	för	vilka	vi	samlade	in	uppgifterna	enligt	denna	

Integritetspolicy.	När	vi	inte	längre	behöver	spara	dina	uppgifter	tar	vi	bort	dem	ur	våra	system,	databaser	och	backup-

er.		

8.2	Vi	kan	behöva	spara	dina	personuppgifter	av	andra	skäl,	t.ex.	för	att	följa	lagkrav	eller	för	att	bevaka	våra	rättsliga	

intressen	eller	något	annat	viktigt	allmänt	intresse.	

	

9.	LAGRING/UTLÄMNING	AV	PERSONUPPGIFTER/	DATA	TILL	TREDJE	LAND	

9.1	Dina	personuppgifter	lagras	främst	i	Svebios	CRM	system.	Svebio	använder	även	tredjepartstjänster	och	molntjänster	

för	”hosting”	av	hemsidor,	digitala	marknadsföringsverktyg	tex	för	digital	distribution	av	nyhetsbrev	och	

pressmeddelanden,	säljstödssystem,	webbutvecklingsplattformar	(CMS)	etc	som	kan	ha	tillgång	till	vissa	personuppgifter	
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och	i	vissa	fall	lagra	sådana	data	på	servrar	utanför	EU.	Sådan	information	lagras	endast	för	att	tillhandahålla	nämnda	

tjänster.	När	du	interagerar	med	våra	digitala	plattformar,	omfattas	ditt	samtycke	och	personuppgifter	av	villkoren	och	

integritetspolicyerna	för	var	och	en	av	dessa	plattformar.	Svebio	använder	tjänster	som	har	strikta	normer	för	dataskydd.	

Vid	överträdelse	ska	Svebio	vidta	nödvändiga	åtgärder	tillsammans	med	tredje	part	för	att	snabbt	informera	berörda	

användarna.	

	

9.2	Utlämning	av	personuppgifter	till	underleverantörer	

Svebio	kan	komma	att	lämna	ut	dina	personuppgifter	till	underleverantörer	såsom	till	tryckerier,	arrangörer	av	

studiebesök	i	anslutning	till	våra	konferenser,	ekonomitjänster	för	faktureringsärenden	och	utbetalningar.	I	dessa	fall	har	

sk.	”personuppgiftsbiträdesavtal”	slutits.		

9.3	Vi	kan	i	vissa	fall	behöva	lämna	ut	uppgifter	på	begäran	av	myndigheter	eller	till	andra	parter	inom	ramen	för	

domstols-	eller	företagsförvärvsprocesser	eller	liknande.		

9.4	Svebio	delar	inte	ut	eller	säljer	personuppgifter	till	tredje	part	för	kommersiella	ändamål.	

	

10.	DINA	RÄTTIGHETER		

10.1	Vårt	ansvar	för	dina	rättigheter		

10.1.1	Svebio	ansvarar	i	egenskap	av	personuppgiftsansvarig	för	att	dina	personuppgifter	används	i	enlighet	med	lag	och	

att	dina	rättigheter	får	genomslag.	Du	kan	när	som	helst	kontakta	oss	om	du	vill	använda	dig	av	dina	rättigheter.	Du	

finner	våra	kontaktuppgifter	längst	ner	i	denna	Integritetspolicy.		

10.1.2	Svebio	är	skyldiga	att	besvara	din	begäran	om	att	utöva	dina	rättigheter	inom	en	månad	från	att	du	hörde	av	dig.	

Om	din	begäran	är	komplicerad	eller	om	det	har	kommit	in	ett	stort	antal	har	vi	rätt	att	förlänga	tiden	med	två	månader	

till.	Om	vi	anser	att	vi	inte	kan	göra	det	du	vill	att	vi	ska	göra	är	vi	skyldiga	att	senast	inom	en	månad	från	det	att	vi	tog	

emot	din	begäran	meddela	dig	varför	vi	inte	kan	göra	det	du	vill	att	vi	ska	göra	och	informera	dig	om	att	du	har	rätt	att	

klaga	hos	tillsynsmyndigheten.		

10.1.3	All	information,	kommunikation	och	samtliga	åtgärder	som	vi	genomför	är	kostnadsfria	för	dig.	Om	det	du	begär	

med	anledning	av	dina	rättigheter	däremot	är	uppenbart	ogrundat	eller	orimligt	har	vi	rätt	att	ta	ut	en	administrativ	

avgift	för	att	ge	dig	informationen	eller	genomföra	efterfrågad	åtgärd,	eller	vägra	att	tillmötesgå	din	begäran.		

10.2	Din	rätt	till	tillgång,	rättelse,	radering	och	begränsning		

10.2.1	Du	har	rätt	att	av	Svebio	begära:	

a)	Tillgång	till	dina	personuppgifter.		

Du	har	rätt	att	begära	svar	på	om	Svebio	behandlar	personuppgifter	om	dig,	och	att	få	en	kostnadsfri	kopia	av	de	

personuppgifter	som	behandlas.	Vill	du	begära	utdrag	upprepade	gånger	kommer	Svebio	ta	ut	en	avgift	för	att	täcka	de	

administrativa	kostnaderna	för	detta.	I	samband	med	en	sådan	begäran	lämnar	Svebio	även	ytterligare	information	om	

behandlingen,	som	dess	ändamål,	kategorier	av	personuppgifter	som	behandlas,	förutsedd	lagringstid	m.m.	

b)	Rättelse	av	dina	personuppgifter.		

Du	har	rätt	att	begära	att	få	dina	personuppgifter	hos	Svebio	rättade	om	de	är	felaktiga.	Svebio	är	skyldiga	att	rätta	

dina	personuppgifter	utan	onödigt	dröjsmål.		

c)	Radering	av	dina	personuppgifter.		

Du	har	rätt	att	få	dina	personuppgifter	raderade	ur	Svebios	system,	om	personuppgifterna	inte	längre	behövs	för	

att	uppfylla	det	ändamål	som	de	samlades	in	för.	
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Det	kan	finnas	bestämmelser	som	kräver	att	Svebio	inte	raderar	dina	uppgifter,	exempelvis	reglerna	om	allmänna	

handlingar	eller	om	dokumentation	av	forskning.	Om	dina	personuppgifter	har	lämnats	ut	till	en	annan	part,	

kommer	Svebio	att	vidta	alla	rimliga	åtgärder	för	att	underrätta	dessa	parter	om	din	begäran	om	radering.	

Om	Svebio	inte	kan	radera	dina	uppgifter	av	rättsliga	skäl,	kommer	vi	att	begränsa	behandlingen	av	dina	uppgifter	

till	att	endast	omfatta	det	som	krävs	för	att	uppfylla	Svebios	skyldigheter.	

d)	Begränsning	av	användning.		

Du	har	rätt	att	begära	att	behandlingen	av	dina	personuppgifter	begränsas,	vilket	innebär	att	vi	ser	till	att	vi	bara	

behandlar	dina	personuppgifter	för	vissa	specifika	ändamål.	Svebio	kommer	att	begränsa	behandlingen	i	följande	

fall:	

§ Du	har	rätt	att	avregistrera	dig	från	specifika	utskick	via	e-post.	

§ Om	du	hävdar	att	personuppgifterna	inte	är	korrekta	och	Svebio	behöver	tid	att	kontrollera	uppgifternas	

riktighet.	

§ Svebio	inte	längre	behöver	uppgifterna,	men	du	begär	att	vi	fortsätter	lagra	dem	för	att	du	behöver	dem	

för	att	ta	vara	på	rättsliga	anspråk.	

§ Om	du	invänder	mot	behandling	som	utförs	av	Svebio.	Behandlingen	begränsas	i	så	fall	till	dess	att	en	

avvägning	har	gjorts	mellan	dina	skäl	för	invändningen	och	Svebios	tvingande	berättigade	skäl.	

§ Om	du	anser	att	vi	ska	radera	personuppgifterna,	men	vi	inte	kan	göra	detta	av	någon	anledning.	

10.3	Din	rätt	att	invända	mot	användning	

10.3.1	Du	har	rätt	att	invända	mot	sådan	användning	av	dina	personuppgifter	som	vi	gör	med	stöd	av	en	

intresseavvägning	eller	av	allmänt	intresse	(se	avsnitt	3	ovan).	Om	du	invänder	mot	sådan	användning	kommer	vi	enbart	

att	fortsätta	användningen	om	vi	har	viktiga	skäl	till	att	fortsätta	användningen	som	väger	tyngre	än	dina	intressen.	

10.3.2	Om	du	inte	vill	att	Svebio	använder	dina	personuppgifter	för	marknadsföring	har	du	alltid	rätt	att	invända	mot	

sådan	användning	genom	att	höra	av	dig	till	oss.	När	vi	har	mottagit	din	invändning	kommer	vi	att	upphöra	med	att	

använda	personuppgifterna	i	detta	marknadsföringssyfte.	

10.4	Din	rätt	att	klaga	till	tillsynsmyndighet		

10.4.1	Du	har	rätt	att	inge	eventuella	klagomål	på	vår	användning	av	dina	personuppgifter	till	Datainspektionen.	

	

11.	VI	SKYDDAR	DINA	PERSONUPPGIFTER		

Du	ska	alltid	kunna	känna	dig	trygg	när	vi	använder	dina	personuppgifter.	Svebio	har	därför	vidtagit	lämpliga	

säkerhetsåtgärder	för	att	skydda	dina	personuppgifter	mot	otillbörlig	åtkomst,	förändring	och	radering.	Åtgärderna	ska	

vara	sådana	att	de	säkerhetsställer	en	säkerhetsnivå	som	är	lämplig	i	förhållandet	till	risken	med	behandlingen.	

Säkerhetsaspekterna	ska	innefatta	konfidentialitet,	riktighet	och	tillgänglighet	samt	ett	adekvat	tekniskt	skydd.		

	

12.	FÖRÄNDRINGAR	AV	DENNA	INTEGRITETSPOLICY		

Svebio	har	rätt	att	när	som	helst	ändra	denna	Integritetspolicy.	När	vi	gör	ändringar	som	inte	enbart	är	språkliga	eller	

redaktionella	kommer	du	att	få	tydlig	information	om	ändringarna	och	vad	de	innebär	för	dig	innan	de	börjar	gälla.	Om	vi	

behöver	ditt	samtycke	för	att	kunna	fullgöra	våra	åtaganden	mot	dig	och	du	inte	godtar	de	ändrade	villkoren	har	du	rätt	

att	säga	upp	avtalet	med	oss	innan	villkoren	träder	ikraft.	
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14.	KONTAKTINFORMATION		

Tveka	inte	att	kontakta	oss	på	Svebio	om	du	har	några	frågor	om	denna	Integritetspolicy	eller	vår	användning	av	dina	

personuppgifter.		

Svenska	Bioenergiföreningen	Service	AB,	org.nr:	556232-3682	

Postadress:	Kammakargatan	22,	111	40	Stockholm		

E-post:	mailto:gdpr@svebio.se	

Telefon:	08-441	70	80		

Webbplats:	https://www.svebio.se/	

mailto:gdpr@svebio.se
https://www.svebio.se/

