
FEMTORSHIP 

	

INTEGRITETSPOLICY 
1. ALLMÄNT 
 
FEMTORSHIPs mål är att främja välmåendet hos unga kvinnor genom att stärka 
självkänslan, öka tilliten till den egna förmågan samt utveckla intuitionen hos 
deltagarna i FEMTORSHIPs femtorskapsprogram.  
 
Samtliga personer som engagerar sig i FEMTORSHIPS verksamhet – vare sig det rör 
sig om anställda, volontärarbetare, journalister, femtorer och/eller adepter - ska 
känna sig trygga med att FEMTORSHIP värnar om deras personliga integritet och 
strävar efter att skydda de personuppgifter som lämnas till FEMTORSHIP.  
 
FEMTORSHIPS integritetspolicy gäller i alla sammanhang som enskilda kommer i 
kontakt med FEMTORSHIPS verksamhet. I policyn anges vilka personuppgifter 
FEMTORSHIP samlar in, hur personuppgifterna behandlas samt hur registrerade 
kan komma i kontakt med FEMTORSHIP vid frågor rörande deras personuppgifter. 
 
2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG 

 
FEMTORSHIP ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för dess 
verksamhet samt att behandlingen sker i enlighet med gällande rätt.   
 
3. PERSONUPPGIFTSINSAMLING OCH ANVÄNDNING  

 
FEMTORSHIP samlar in och använder personuppgifter vid följande situationer/för 
följande ändamål: 
 

a) DELTAGARSERVICE 
 
- vid anmälan till femtorskapsprogrammet för att bli adept: 
För- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, uppgift 
om skola samt övrig information som den registrerade själv väljer att lämna i 
fritextfältet. 
 
- vid anmälan till femtorskapsprogrammet för att bli femtor: 
För- och efternamn, e-postadress och telefonnummer, födelsedatum, 
arbetsgivare samt övrig information som den registrerade själv väljer att 
lämna i fritextfältet 
 
- vid samarbeten/deltagande i FEM WORKS (temakvällar/workshops): 
För- och efternamn, e-postadress och telefonnummer 
 
- vid anmälan till FEMWORKS (temakvällar/workshops), FEM TALKS 
(nyhetsbrev), FEMTORSHIP ALUMNI eller andra event som FEMTORSHIP 
anordnar: 
För- och efternamn, e-postadress  
 
- vid kontakt med FEMTORSHIP via sociala medier, telefon, e-post eller 
FEMTORSHIPS hemsida www.femtorship.se: 
Länk till konto på sociala medier, för- och efternamn, e-postadress, 
telefonnummer.  
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b) ADMINISTRATION 
 
- vid antällning, arbetsträning eller praktik hos FEMTORSHIP: 
För- och efternamn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer 
samt i förekommande fall bankkontonummer. 
 

c)  MARKNADSFÖRING OCH FÖRMEDLING AV INFORMATION 
 
- för att genomföra utvärdering av femtorskapet samt analyser och 
marknadsundersökningar av programmet 
ålder, svar i enkäter som den registerade besvarat under 
femtorskapsprogrammet 
 
- för att skicka den registrerade information och marknadsföring via SMS, e-
post, andra digitala kontaktvägar, telefon (detta sker när den registrerade 
har en aktiv relation med FEMTORSHIP): 
För- och efternamn, e-postadress, telefonnummer 

 
4. RÄTTSLIG GRUND FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGEN 
 
FEMTORSHIPs rättsliga grund för den personuppgiftsbehandling som anges i 
punkten tre (3) ovan hänför sig till något av följande alternativ: 
 

a) fullgörande av avtal:  
Behandlingen är nödvändig för att FEMTORSHIP ska kunna fullgöra sina 
avtalsrättsligaskyldigheter gentemot den registrerade 
 

b) berättigat intresse:  
Vid en helahetsbedömning har FEMTORSHIPS legitima intresse – 
exemeplvis att nå FEMTORSHIPS målgrupp  - ansetta väga tyngre än den 
registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga 
integriteten 
 

c) rättslig förpliktelse:  
Behandlingen är nödvändig för att FEMTORSHIP ska kunna fullgöra sina 
skyldigheter enligt lag. 

 
FEMTORSHIP ändamål med personuppgiftabehandlingen kan kopplas till följande 
rättsliga grunder: 
 
Ändamål  Rättslig grund  
Deltagarservice Fullgörande av avtal samt berättigat intresse 

Administration Fullgörande av avtal, berättigat intresse, rättslig 
förpliktelse, samtycke 

Marknadsföring och förmedling av 
information Berättigat intresse  

 
5. LAGRING 

 
FEMTORSHIP bevarar inte personuppgifter under längre tid än vad som är 
nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. FEMTORSHIP lagrar 
den registrerades personuppgifter så länge den registrerade har en relation med 
FEMTORSHIP samt en tid därefter beroende på ändamål. I marknadsföringsyfte 
används inte information som är äldre än tre år.  Det innebär att att uppgifter 
gallras ut när de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller 
direktmarknadsföring för de ändamål de samlats in för. Viss information kan lagras 
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längre när så krävs enligt lag, exempelvis bokföringslagen. 
 
Personuppgifter som samlas in för deltagande i femtorskapsprogrammet, 
FEMWORKS och FEMTALK sparas i ett år för att kunna komma i kontakt med 
deltagare och vårdnadshavare. Därefter raderas personuppgifterna från registret. 
 
6. INFORMATION SOM KAN LÄMNAS UT 

 
FEMTORSHIP kan dela med sig av personuppgifter till din adept och/eller femtor 
för att ni ska kunna upprättahålla kontakten under mentorskapsåret samt till 
företag och myndigheter som behandlar data å FEMTORSHIPs vägnar för att 
FEMTORSHIP ska kunna ge den registrerade bra service samt bedriva och utveckla 
FEMTORSHIPs verksamhet. Det kan exempelvis röra sig om enkätundersökning, 
analys, distribution, marknadsundersökningar, betalservice, drift och säkerhet av 
hemsida och IT-system, genomförande av event eller andra tjänster.  
 
FEMTORSHIP samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter 
inom EU/EES eller som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom 
att exempelvis ha anslutit sig till Privacy Shield-överenskommelsen.  
 
FEMTORSHIP kommer inte att sälja den registrerades personuppgifter till tredje 
part. Ett sådant förfarande kräver den registrerades uttryckliga tillstånd.  
 
7. OM COOKIES  
 
Vid användning av FEMTORSHIPs hemsida (www.femtorship.se) samlas uppgifter 
in via cookies. Det sker dock endast efter separat samtycke. Vid lämnat samtycke 
lagras informtionen om din användning och vilka sidor som besökts. Det kan avse 
teknisk information om din enhet och internetuppkopling såsom operativsystem, 
webbläsarversion, IP-adress , cookies och unika identifierare. Vid besök på 
FEMTORSHIPS hemsida kan olika tekniker användas för tt känna igen dig i syfte att 
lära oss mer om våra användare. Det sker direkt eller genom användning av teknik 
från tredje part. Om cookies inte godkänns kan det medföra att vissa tjänster inte 
kan tillhandahållas.  
 
8. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER 

 
I händelse av att FEMTORSHIPS hemsida (www.femtorship) eller sociala media 
kanaler innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor eller material 
publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. 
FEMTORSHIP saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser och ansvarar 
inte för dess innehåll. FEMTORSHIP ansvarar inte heller för skador eller förluster 
som skulle kunna uppstå vid användning av sådana länkar.  
 
9. DINA RÄTTIGHETER OCH VAL 
 
Du har rätt att 
 

a) få information om de personuppgiftsbehandlingar som rör dig genom att 
skriftligt eller digitalt begära ett registerutdrag från FEMTORSHIP. 
Informationen är som huvudregel konstnadsfri; 
 

b) korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv; 
 

c) begära att FEMTORSHIP raderar dina personuppgifter. Det kan dock finnas 
legala skyldigheter som hindrar FEMTORSHIP från att omedelbart radera 
dina personuppgifter. Sådana skyldigheter hänför sig exempelvis till 
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bokföringslagen. I sådana fall begränsas dina personuppgifter så att de 
endast används för att uppfylla sådana legala skyldigheter; 
 

d) i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med 
begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden 
endast får behandlas för vissa avgränsade syften; 
 

e) i vissa fall motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter. Undantag är 
när annan lagstiftning ligger till grund för behandlingen; 
 

f) närsomhelst avstå från att ta emot direktmarknadsföring från FEMTORSHIP. 
Om du vill slippa den i en viss kanal gör du det genom att klicka på 
”AVSLUTA PRENUMERATION” i det e-postmeddelande eller SMS-
kommunikation vi skickar dig.  
 

g) framföra klagomål till FEMTORSHIP (se punkten 10 nedan) och  
Datainspektionen (www.datainspektionen.se) om du anser att dina 
rättigheter inte respekteras av FEMTORSHIP. 

 
10. SÅ KONTAKTAR DU FEMTORSHIP  

 
Vid frågor rörande FEMTORSHIPs personuppgiftshantering är du välkommen att 
kontakta oss via info@femtorship.se eller på telefonnummer +46 73 699 28 14.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna integritetspolicy gäller från och med 2019-10-01. 


