
BIS Integritetspolicy 
 

 

Den här integritetspolicyn beskriver hur BIS behandlar personuppgifter.  

 

 

1. Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter? 

 

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande 

person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-

postadress. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till 

exempel insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring. 

 

 2.  Vem ansvarar för dina personuppgifter? 

 

BIS är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ser till att det sker 

på lagenligt och korrekt sätt. 

  

3 Hur inhämtar BIS dina personuppgifter? 

 

BIS inhämtar personuppgifter huvudsakligen i samband med undertecknande av medgivande 

för betalning av medlemsavgift. Därefter uppdateras personuppgifterna om det finns anledning 

till det.   

 

4 Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi? 

 

BIS behandlar de uppgifter som lämnats till oss, till exempel namn, personnummer, adress, 

telefonnummer, e-postadress, eller annan information som är nödvändig för att vi ska kunna 

kontakta dig som medlem. 

 

5 Varför behandlar BIS uppgifter om dig? 

• För att behandla medlemsansökan 

• För att föra medlemsregister 

• För att kontrollera medlemskap 

• För att skicka ut bekräftelse om medlemskap m.m. 

• För att behandla eventuell utträdesansökan, inklusive kontakt med medlem för att 

säkerställa informerat utträde 

• För att behandla uteslutningar ur BIS 

• För att inkassera medlemsavgifter via Skatteverket 

• För att överföra uppgifter om ditt medlemskap till lokala församlingar 

• För att säkerställa tillgång till uppdaterade medlemsuppgifter, inklusive adressuppgifter 

(registervård) 

• För att bistå dig som medlem med information om ditt medlemskap per telefon och av 

generell karaktär via sociala medier 

• För medlemsrådgivning  

• För arkivering 

 



6. Vem har tillgång till dina personuppgifter? 

 

Endast behörig personal på BIS har rätt att behandla medlemmarnas personuppgifter. Vissa 

nödvändiga uppgifter överförs till Skatteverket och medlemmens lokala församling.   

7. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

 

BIS sparar dina personuppgifter under tiden för medlemskapet. Vid eventuellt utträde sparas 

uppgifterna inte längre än vad Skatteverkets regelverk kräver.  

 

8. Hur skyddar vi dina personuppgifter? 

 

BIS värnar om din integritet och arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och 

organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda medlemmarnas 

personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande rätt. Enbart 

behöriga inom BIS får insyn i medlemsregistret och arkivet.  

 

9. Vilka rättigheter har du som registrerad? 

 

Du som registrerad har rätt att få information om och hur dina personuppgifter behandlas. Du 

har även rätt att ha kontroll över dina egna uppgifter. Nedan beskrivs varje rättighet: 

 

Rätt till tillgång till dina personuppgifter 

På BIS är vi alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du 

vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära ut ett registerutdrag. Det 

är viktigt att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person, därför ska din begäran 

vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla namn och personuppgifter. 

 

Rätt till rättelse 

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du när som helst kontakta 

BIS och begära att få dem rättade. 

 

Rätt att få dina uppgifter raderade, om  

o uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas, 

o du återkallar ditt samtycke för viss behandling och det därefter inte finns rättslig 

grund för BIS att behandla uppgifterna, 

o dina uppgifter har behandlats på ett olagligt sätt, eller 

o behandlingen av dina uppgifter inte är nödvändig för att uppfylla tillämpliga 

lagkrav, för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk  

 

Rätt att återkalla samtycke 

Om du har lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt 

samtycke.  

 

Rätt till begränsning av behandling 

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. 

 

 

Rätt att göra invändningar 

Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett 

berättigat intresse hos BIS. 



Rätt till dataportabilitet 

Om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiskt och antingen har ett avtal eller ett 

samtycke som rättslig grund, har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har 

tillhandahållit BIS. Du har rätt att föra över dina personuppgifter till en annan 

personuppgiftsansvarig utan att BIS kan neka. 

 

Rätt att klaga till Datainspektionen 

Du har rätt att klaga till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter 

olagligt. 

 

10. När sker uppdatering av den här integritetspolicyn? 

 

Uppdateringar av den här integritetspolicyn sker löpande  

 

11. Vem kontaktar jag vid frågor? 

 

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.  

 

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig 

BIS 

Åkerssjövägen 10 

461 53 Trollhättan 

0763 102 447, 0520 499 064 

www.izb.se  

kontakt@izb.se 

  

Kontaktuppgifter till BIS:s dataskyddsombud 

BIS 

Jasmin Dervisevic  

Åkerssjövägen 10 

461 53 Trollhättan 

dataskyddsombud@izb.se  
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