
 
 
	
	
Riktlinjer	för	hantering	av	personuppgifter	
	
Inledning	
Skånska	Travsällskapet	med	organisationsnummer	846000-5906	och	adress	Skånska	
Travsällskapet,	Box	9506,	200	39	MALMÖ	värnar	om	den	personliga	integriteten	för	
kunder,	tänkbara	kunder,	leverantörer,	samarbetspartners,	hyresgäster,	privatpersoner	
och	juridiska	personer	som	beställer	information,	deltar	i	våra	studier	och	olika	
aktiviteter	kopplade	till	byggprocessen	för	uppförandet	av	det	nya	Jägersro.	
	
Dessa	riktlinjer	för	hantering	av	personuppgifter	ersätter	inte	dem	som	utarbetats	för	
Skånska	Travsällskapets	ordinarie	verksamhet	på	Jägersro,	se	www.jagersro.se	under	
flik	Kontakta	oss.	
	
Skånska	Travsällskapet	–	fortsättningsvis	förkortat	STS	–	tillhandahåller	dessa	riktlinjer	
för	att	informera	dig	om	STS	hantering	av	personuppgifter:	(I)	vid	beställning	av	
information	om	aktiviteter	och	åtgärder	under	byggtiden;	(II)	vid	faktainsamling	
kopplade	till	undersökningar	rörande	uppförandet	av	det	nya	Jägersro;	(III)	vid	
seminarier	och	event	som	arrangeras	av	STS;	(IV)	vid	registrering	på	
www.jagersrohastcenter.se	för	att	kunna	nyttja	tjänster	och	funktioner	på	hemsidan;	
samt	(V)	vid	medverkan	i	möten	eller	motsvarande	som	arrangeras	av	byggprocessens	
aktörer	och	som	nyttjar	hemsidan	för	inbjudningar	till	möten	eller	event	som	arrangeras	
för	STS	räkning.	
	
Insamlande	av	personuppgifter	
STS	är	personuppgiftsansvarig	för	den	behandling	av	personuppgifter	som	beskrivs	i	
dessa	riktlinjer.	STS	behandlar	dina	personuppgifter	i	enlighet	med	gällande	regler.	
	
Definition	
Med	personuppgifter	avses	alla	uppgifter	som	avser	en	identifierad	eller	identifierbar	
fysisk	person	och	som	direkt	eller	indirekt	kan	identifiera	en	person	som	är	i	livet.	
	
Datatyp	och	ändamål	
STS	samlar	in,	registrerar,	behandlar	och	lagrar	personuppgifter	i	elektronisk	form	och	i	
förekommande	fall	pappersform	för	nedanstående	situationer	och	ändamål:	
	
Privatpersoner	

• Vid	beställning	av	informationsmaterial	på	
www.jagersrohastcenter.se	kan	insamling,	registrering,	bearbetning	och	
lagring	ske	av:	
a) ditt	namn	
b) ditt	telefonnummer	–	fast	telefoni	och/eller	mobil	telefoni	
c) din	e-postadress		
d) postadress	
e) IP-nummer	på	teknisk	utrustning;	
	
för	att	kunna	tillhandahålla	dig	den	information	som	du	har	beställt.	



	
• Vid	medverkan	i	STS	eller	i	av	STS	anlitad	byggaktörs	

undersökningar,	intervjuer	eller	möten	sker	insamling,	tillfällig	
registrering	och	lagring	av	följande	personuppgifter:	
a) ditt	namn	
b) ditt	telefonnummer	–	fast	telefoni	och/eller	mobil	telefoni		
c) din	e-postadress	
d) din	postadress	
e) IP-nummer	på	teknisk	utrustning	
f) svar,	synpunkter,	åsikter	och	kommentarer	du	delger	STS	vid	

intervjuer,	online-undersökningar	eller	möten	
g) fotografier	på	dig	i	samband	med	möten	eller	andra	event	
h) information	om	dina	matpreferenser	och	allergier	(om	du	lämnat	

särskilt	samtycke	till	detta)	
i) eventuella	ytterligare	uppgifter	som	krävs	för	STS	fullgörande	enligt	

lag	(och	som	vi	i	så	fall	begär	särskilt	från	dig);	
	
för	att	kunna	genomföra	och	uppnå	avsett	resultat	med	
undersökningen,	intervjun	eller	mötet/eventet,	rapportera/informera	
om	mötet/eventet	(med	hjälp	av	fotografier)	samt	uppfylla	STS	
skyldigheter	enligt	lag	(t.ex.	skatte-	och	bokföringslagstiftning).	
	

• Vid	kommunikationsaktiviteter	med	syfte	att	informera	om	
nyheter,	fakta,	undersökningar	och	möten	använder	sig	STS	av	
följande	insamlade	uppgifter:	
a) ditt	namn	
b) ditt	telefonnummer	–	fast	telefoni	och/eller	mobil	telefoni	
c) din	e-postadress;	
	
för	att	kunna	informera	om	och	bjuda	in	dig	för	att	medverka	i	STS	
undersökningar,	intervjuer	eller	möten	samt	kommunicera	eventuell	
annan	information.	OBSERVERA	att	STS	i	detta	syfte	kan	komma	att	
inhämta	kontaktinformation	om	dig	från	tredjepartskällor	eller	av	STS	
anlitad	byggaktör.	Sådana	uppgifter	som	inhämtas	från	andra	än	dig	
direkt	kommer	att	behandlas	på	samma	sätt	och	för	samma	ändamål	
som	anges	ovan.		

	
Befattningshavare	hos	juridisk	person	

• Vid	beställning	av	informationsmaterial	på	
www.jagersrohastcenter.se,	kan	insamling,	registrering,	bearbetning	
och	lagring	ske	av:	
a) ditt	namn	
b) ditt	telefonnummer	–	fast	telefoni	och	mobil	telefoni	
c) din	Skype-adress	eller	motsvarande	
d) din	e-postadress		
e) namn	på	det	företag	du	representerar	
f) verksamhetsadress	
g) postnummer	
h) IP-nummer;	
	
för	att	kunna	tillhandahålla	dig	den	information	som	du	har	beställt.	

	



• Vid	medverkan	i	STS,	eller	i	av	STS	anlitad	byggaktörs	
undersökningar,	intervjuer	eller	möten	sker	insamling,	tillfällig	
registrering	och	lagring	av	följande	personuppgifter:	
a) ditt	namn,		
b) din	e-postadress,		
c) din	befattning,		
d) din	arbetsgivare,		
e) post-	och	besöksadress,		
f) telefonnummer	–	fast	telefoni	och	mobil	telefoni	
g) IP-nummer	på	teknisk	utrustning	
h) uppgifter	för	betalning	och	bokföringsändamål	
i) svar,	synpunkter,	åsikter	och	kommentarer	du	delger	STS	vid	

intervjuer,	online-undersökningar	eller	möten	
j) fotografier	på	dig	i	samband	med	möten	eller	andra	event	
k) information	om	dina	matpreferenser	och	allergier	(om	du	lämnat	

särskilt	samtycke	till	detta)	
l) eventuella	ytterligare	uppgifter	som	krävs	för	STS	fullgörande	enligt	

lag	(och	som	vi	i	så	fall	begär	särskilt	från	dig);	
	

för	att	kunna	genomföra	och	uppnå	avsett	resultat	med	
undersökningen,	intervjun	eller	mötet/eventet,	rapportera/informera	
om	mötet/eventet	(med	hjälp	av	fotografier)	samt	för	att	uppfylla	STS	
eventuella	betalningsskyldigheter	gentemot	din	organisation	och	STS	
skyldigheter	enligt	lag	(t.ex.	skatte-	och	bokföringslagstiftning).	

 
• Vid	kommunikationsaktiviteter	till	befattningshavare	hos	juridisk	

person	använder	sig	STS	av	följande	insamlade	uppgifter:	
a) ditt	namn	
b) din	befattning	
c) företag	
d) adress	
e) telefonnummer	
f) e-postadress	
g) postadress	
h) postnummer	
i) ort	
j) webbadress; 
	
för	att	kunna	informera	om	och	bjuda	in	dig	för	att	medverka	i	STS	
undersökningar,	intervjuer	eller	möten	samt	kommunicera	eventuell	
annan	information.	OBSERVERA	att	STS	i	detta	syfte	kan	komma	att	
inhämta	kontaktinformation	om	dig	från	tredjepartskällor	eller	av	STS	
anlitad	byggaktör.	Sådana	uppgifter	som	inhämtas	från	andra	än	dig	
direkt	kommer	att	behandlas	på	samma	sätt	och	för	samma	ändamål	
som	anges	ovan.	

	
Rättsliga	grunder	för	vår	hantering	av	personuppgifter	
Vi	grundar	vår	behandling	av	dina	personuppgifter	(både	sådana	som	vi	får	från	dig	
personligen	och	sådana	som	vi	samlar	in	från	av	STS	anlitad	byggaktör	eller	annan	
tredje	part)	på	vårt	berättigade	intresse	att	informera	om	status	på	byggprocessen,	vår	
verksamhet,	undersökningar	och	relevanta	händelser	som	påverkar	omgivningen	samt	
för	att	genomföra	undersökningar,	möten	och	andra	event	som	vi,	eller	annan	inblandad	
aktör,	anordnar	och	som	har	koppling	till	utvecklingen	av	det	nya	Jägersro.	Vi	kan	även	



komma	att	behandla	dina	personuppgifter	i	den	mån	det	krävs	för	att	uppfylla	STS	
skyldigheter	enligt	lag.	
	
Uppgifter	om	matpreferenser	och	allergier	som	vi	inhämtar	från	dig	personligen	i	
samband	med	möten	och	events	kommer	vi	att	behandla	med	stöd	av	ditt	samtycke.	
	
	
Särskilt	om	hantering	av	personuppgifter	vid	undersökningar	
Vid	online-undersökningar	används	ett	personligt	adresserat	e-mail	eller	nyhetsbrev	
som	bärare	av	länk	till	ifyllnadsformulär	vars	syfte	är	att	samla	in	svar,	åsikter	och	
kommentarer.		Du	bör	dock	vara	medveten	om	att	länkar	till	tredjepartstjänster	som	
Google	Formulär	och	andra	undersökningar	som	sker	via	tjänster	och	plattformar	som	
drivs	av	tredje	part,	exempelvis	Facebook,	Twitter,	Instagram	och	LinkedIn,	delvis	ligger	
utanför	vår	kontroll	och	därför	har	vi	inte	heller	något	fullständigt	ansvar	för	dessa	(för	
information	om	sådan	behandling	hänvisas	till	respektive	tredjepartstjänst).		
	
Onlineundersökningar	aviseras	alltid	i	förväg	och	du	har	alltid	möjligheten	att	avstå	från	
allt	vidare	deltagande.		
	
STS	kan	komma	att	tillhandahålla	funktioner	som	låter	dig	dela	information	i	dina	
sociala	nätverk	och	interagera	med	oss.	
	
	
Lagring	och	överföring	av	dina	personuppgifter	
Hur	länge	vi	sparar	dina	personuppgifter	
STS	sparar	och	kan	behandla	dina	personuppgifter	bara	så	länge	som	vi	behöver	för	att	
kunna	tillhandahålla	beställd	information	eller	fullgöra	de	undersökningar,	intervjuer	
eller	möten/event	som	du	har	anmält	dig	till.	Uppgifter	som	krävs	för	genomförande	av	
möten/event	kommer	att	raderas	så	snart	mötet/eventet	är	genomfört	och	uppgifter	
som	rör	undersökningar	eller	intervjuer	(t.ex.	svar,	åsikter	och	kommentarer)	kommer	
att	sammanställas	och	avidentifieras	så	snart	informationen	tagits	emot.		Vi	kommer	
dock	att	behålla	sådana	personuppgifter	som	vi	behöver	för	att	uppfylla	våra	
skyldigheter	enligt	lag.		
	
När	vi	behandlar	dina	personuppgifter	för	att	informera	om	och	bjuda	in	dig	för	att	
medverka	i	STS	undersökningar,	intervjuer	eller	möten,	kommer	vi	att	radera	dina	
uppgifter	om	du	meddelar	oss	att	du	vill	att	vi	upphör	med	behandlingen,	och	vi	inte	har	
någon	annat	ändamål	för	att	fortsätta	vår	behandling.			
	
Överföring	av	dina	personuppgifter	
STS	kan	komma	att	överföra	dina	personuppgifter	till	en	samarbetspartner,	leverantör	
eller	annan	liknande	tredje	part,	för	en	beställnings	eller	aktivitets	fullgörande.	Sådan	
tredje	part	kommer	då	endast	att	behandla	personuppgifterna	i	den	omfattning	det	är	
nödvändigt	för	att	vi	ska	kunna	genomförande	beställningen	eller	aktiviteten.		Vid	sådan	
överföring	säkerställer	STS	alltid	att	adekvat	skyddsnivå	kan	upprätthållas	enligt	
gällande	personuppgiftslagstiftning.	Vidare	kan	STS	komma	att	anlita	ett	
personuppgiftsbiträde	för	att	behandla	personuppgifter	för	STS	räkning.	STS	är	
ansvarigt	för	att	säkerställa	att	personuppgiftsbiträdets	behandling	är	i	linje	med	de	
legala	krav	som	gäller	för	behandlingen.	
	
Fotografier	på	dig	som	har	tagits	i	samband	med	ett	möte	eller	annat	event	kan	komma	
att	delas	med	mottagarna	av	vårt	informationsmaterial	och	annan	kommunikation	enligt	
ovan.		



	
Personuppgifter	kan	lämnas	ut	av	STS	om	det	krävs	enligt	lag	eller	myndighetskrav	eller	
om	det	är	nödvändigt	för	att	vi	ska	kunna	ta	tillvara	på	våra	rättsliga	intressen	eller	för	
att	upptäcka	eller	förebygga	bedrägerier	eller	andra	säkerhetsproblem.	
	
Personuppgifter	till	land	utanför	EU	kan	endast	överföras	om	mottagande	part	tillämpar	
EU:s	regelverk	för	hantering	av	personuppgifter.	
	
Med	undantag	av	vad	som	anges	ovan	kommer	STS	inte	att	överföra	dina	
personuppgifter	till	tredje	part.	
	
	
Dina	rättigheter	
Återkalla	givet	samtycke	eller	invända	mot	behandling	
Har	du	lämnat	ditt	samtycke	till	personuppgiftsbehandling	har	du	rätt	att	när	som	helst	
återkalla	lämnat	samtycke	genom	att	kontakta	oss	(se	kontaktuppgifter	längst	ned	i	
dessa	riktlinjer).		Vidare	har	du,	om	vi	grundar	vår	behandling	på	ett	berättigat	intresse,	
rätt	att	invända	mot	att	vi	behandlar	dina	personuppgifter.	Vid	mottagande	av	en	sådan	
invändning	kommer	vi	att	upphöra	med	vår	behandling	av	dina	personuppgifter,	såvida	
vi	inte	har	någon	annan	laglig	grund	att	fortsätta	med	denna.			
	
Begränsning,	radering	och	dataportabilitet	
Du	har	rätt	att	begära	att	vi	tar	bort	alla	personuppgifter	som	kan	härledas	till	dig	som	
fysisk	person,	genom	att	uppgifterna	raderas	eller	avidentifieras,	under	förutsättning	att	
avidentifieringen	eller	destruktionen	inte	strider	mot	gällande	lag	alternativt	gör	det	
omöjligt	för	STS	att	följa	lagen.	Endast	uppgifter	som	krävs	för	att	vi	ska	kunna	uppfylla	
lagstadgade	krav	sparas.	Under	särskilda	omständigheter	(vilka	framgår	av	tillämplig	
dataskyddslagstiftning)	har	du	även	rätt	att	be	STS	begränsa	användningen	av	dina	
personuppgifter.	
	
Registerutdrag	
Du	kan	när	som	helst	begära	ut	information	om	de	personuppgifter	som	STS	har	sparade	
om	dig	och	få	tillgång	till	en	kopia	av	dessa	samt	be	oss	att	ändra	eller	uppdatera	dina	
personuppgifter,	om	något	är	fel	eller	saknas.		
	
Dataportabilitet	
Du	har	även	under	vissa	förutsättningar,	i	enlighet	med	tillämplig	
dataskyddslagstiftning,	rätt	till	dataportabilitet.	Det	innebär	en	rätt	att	få	ut	och	överföra	
dina	personuppgifter	i	ett	strukturerat,	allmänt	använt	och	maskinläsbart	format	till	en	
annan	personuppgiftsansvarig.		
	
Förfrågningar	och	klagomål	
Tveka	inte	att	kontakta	oss	om	du	har	några	frågor	om	dessa	riktlinjer,	behandlingen	av	
dina	personuppgifter	eller	om	du	vill	utöva	någon	av	dina	rättigheter	enligt	ovan.	Om	du	
skulle	vara	missnöjd	med	vår	behandling	av	dina	personuppgifter	får	du	gärna	kontakta	
oss	så	ska	vi	göra	vårt	bästa	för	att	tillmötesgå	dina	synpunkter.	Din	integritet	är	väldigt	
viktig	för	oss	och	vi	strävar	alltid	efter	att	behandla	dina	personuppgifter	på	bästa	och	
säkraste	möjliga	sätt.	Om	du	anser	att	vi	brister	i	våra	ambitioner	har	du	rätt	att	inge	
eventuella	klagomål	angående	vår	behandling	av	dina	personuppgifter	till	
Datainspektionen,	se	www.datainspektionen.se	för	kontaktuppgifter.			
	
	
	



Kontaktuppgifter	
Du	kan	kontakta	oss	via:	Anders	Åkerberg,	AAKERMOUNT	Marknadsutveckling	AB,	Box	
5036,	200	71	MALMÖ.	Du	kan	också	maila	anders@aakermount.com	
	

____________________________________	
	
	
	
	
Malmö	13	december	2019	
Skånska	Travsällskapet	
Kent	Öhlander	
Kent	Öhlander	
VD	
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