Integritetspolicy för den ideella föreningen Med lagen som verktyg (MLSV)
Detta dokument är MLSV:s integritetspolicy som beskriver hur vi arbetar med personuppgifter. Vår
målsättning är att utföra vår verksamhet på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med de regler för
personuppgiftsskydd som dataskyddsförordningen (i fortsättningen GDPR) innehåller.
MLSV behandlar information om dig som du själv lämnar till oss. Vi lämnar inte ut personuppgifter
till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet, vi
uppfyller ett avtal eller att du särskilt samtyckt till utlämnandet. I det följande beskrivs vilka uppgifter
vi behandlar, när vi behandlar personuppgifter, för vilket ändamål behandlingen sker och hur länge de
behandlas.
1. När du anmäler dig till evenemang som föreningen anordnar händer det att vi samlar in
uppgifter som du lämnar till oss, vilka behövs för genomförandet av evenemanget.
Uppgifterna som behandlas kan innefatta namn, adress, mejladress, telefonnummer,
eventuella tillgänglighetsbehov och matpreferenser. Uppgifterna raderas efter att
evenemanget är genomfört och eventuella efterarbeten är avslutade.
2. När du vänder dig till oss för att vi ska ta ställning till om vi kan driva ditt fall rättsligt
behöver vi ofta behandla mer omfattande uppgifter om dig. Då krävs att du lämnar ett
samtycke till oss för sådan behandling, vilket är den tillämpliga lagliga grunden för
personuppgiftsbehandlingen enligt GDPR. Samtycket kan lämnas skriftligt eller genom
bekräftelsemejl med en tydlig hänvisning till denna policy. Behandlingen rör enbart uppgifter
som du lämnar till oss för att vi ska kunna ge en fullgod service till dig. Uppgifterna används
endast för att ta ställning till ditt fall och driva det rättsligt om nödvändigt. Eftersom
föreningens syfte är att motverka diskriminering på grund av funktionsnedsättning händer det
att vi behandlar känsliga personuppgifter. De sprids inte till tredje part om du inte särskilt
samtycker till det, vilket kan vara fallet om vi söker och finner ett externt ombud för ditt fall.
Om ett externt ombud anlitas skrivs särskilda rättegångsfullmakter som gäller mellan dig och
ombudet, samt kompletterande information om personuppgiftsbehandlingen. Uppgifterna
behandlas så länge som de behövs för att uppfylla rådgivningssyftet, varefter de raderas.
På lagensomverktyg.se, som är en delad hemsida med arvsfondsprojektet Artikel 19 som verktyg,
finns länkar till andra hemsidor. Vissa av dessa är under Independent Living Institutes kontroll, som
exempelvis assistanskoll.se, patips.se, disabledrefugees.se och independentliving.org. Det
förekommer även länkar till externa webbsidor som vi inte har bestämmande inflytande över. Dessa
omfattas inte av denna policy.
Du har rätt att kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss
och ändamålen med behandlingen av personuppgifterna. Om du anser att de personuppgifter som vi
har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att
begära att dessa personuppgifter rättas eller raderas permanent. Om du har lämnat ett samtycke om
personuppgiftsbehandling till MLSV kan du när som helst återkalla det. Detta kan du göra genom att
kontakta info@mlsv.se. För att kunna hitta dina personuppgifter i våra databaser och vidta önskad
åtgärd behöver vi ditt namn, telefonnummer och mejladress.

Om vi upptäcker en personuppgiftsincident kommer vi att kontakta dig.
Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, vill rätta eller be oss radera dem kontaktar du:
Med lagen som verktyg
c/o Independent Living Institute
Storforsplan 36, 10 tr.
123 47 Farsta
Om du anser att vi inte uppfyller dina rättigheter enligt GDPR får du gärna kontakta oss eller
Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.
Kontaktuppgifter till Datainspektionen:
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
08-657 61 00
datainspektionen@datainspektionen.se
Tänk på att skriftlig kommunikation med datainspektionen – e-post, vanlig post eller fax – blir allmän
handling och kan komma att diarieföras.
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