DataTjej
Datum: 2019-11-15

Integritetspolicy

Punkt 1

1. Godkännande
Genom att bli medlem, annonsör eller ingå samarbete med DataTjej så kommer vi
behandla dina/era personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen/GDPR, och
du/ni godkänner därmed denna integritetspolicy.

2. Vem är personuppgiftsansvarig?
Föreningen Datatjej, med org. nr 802443-9120 och postadress Österängsvägen 42b,
c/o Wärn 18257 Enebyberg (i denna policy kallat ”DataTjej”) är personuppgiftsansvarig
för behandlingen av dina personuppgifter. Som personuppgiftsansvarig är det
DataTjejs ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt
enligt tillämplig lagstiftning.

3. Insamling av personuppgifter
När du blir registrerad i DataTjej lagras denna den information du angett i vår databas.
Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, födelsedatum, kön
(tjej/icke-binär), e-postadress, telefonnummer, stad, studerande, förväntat examensår,
har studerat, högskola, inriktning på utbildning, om du är yrkesverksam inom IT annan
bransch eller inte yrkesverksam, samt eventuell kontaktperson. DataTjej samlar också
in personuppgifter direkt från dig när du genomför eventanmälan, besöker DataTjejs
hemsida eller i kontakt med DataTjej genom mail eller sociala medier.

4. Användning av information
DataTjej samlar in och hanterar uppgifter om dig för olika ändamål. Dessa ändamål
sätter de yttre ramarna för vad vi får använda dina personuppgifter till. Den
information vi samlar in från dig används för följande ändamål (fortsättning på nästa
sida):
•
•
•

Namn: För att kunna veta vad du heter
Födelsedatum: För att kunna avgöra om du är myndig eller inte, eftersom det
är en 18 års gräns för konferensen och dem events där det serveras alkohol.
E-postadress: För att kunna kontakta dig samt skicka ut information om
events och annat som rör DataTjej. Dessutom används e-postadressen för att
se till att det inte finns dubbletter av medlemmar.
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•
•

•

•

•

•

•

•

•

Användarnamn: För att medlemmar ska kunna logga in utan att behöva skriva
in hela sin email-adress.
Telefonnummer: För att kunna uppdatera berörda medlemmar snabbt med
uppdatering av event, men även för att kunna kontakta medlemmar som är
sena till event.
Kön: För att kunna säkerställa att personen som söker om medlemskap är tjej
eller icke-binär, detta eftersom DataTjej är en förening endast för tjejer och
icke- binära. Även för att kunna föra statistik över fördelningen mellan tjejer
och icke-binära.
Stad: För att kunna föra statistik över vart våra medlemmar finns samt hålla
vår hemsida uppdaterad med relevant information. Dessutom för att kunna
skapa och bjuda in medlemmar till relevanta event i dessa städer.
Högskola: För att kunna föra statistik över vilka högskolor våra medlemmar
studerar vid/har studerat vid. För att kunna utveckla organisationens arbete
mot den målgruppen.
Inriktning på utbildning: För att kunna föra statistik över vilka utbildningar
våra medlemmar läser/har läst samt hålla vår hemsida uppdaterad med
relevant information.
Yrkesverksam: För att kunna föra statistik över hur många av våra
medlemmar som jobbar inom IT-branschen inom annan bransch eller som
inte är yrkesverksamma.
Förväntat examensår: För att kunna hålla oss uppdaterade om våra
medlemmar, det vill säga veta om du studerar, hur länge du studerar eller om
du tagit examen.
Eventuell kontaktperson: För att kunna komma i kontakt med er organisation.

a. Hantera bokningar och köp
Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att
bland annat skicka boknings- och eventbekräftelser, hantera betalning för
konferensen, leverera beställningar.
Den insamling av uppgifter som vi gör för att kunna hantera dina bokningar
och köp krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt DataTjejs
allmänna villkor. Om uppgifterna inte lämnas av dig kan våra skyldigheter inte
fullgöras och vi kan iså fall neka dig bokningen eller köpet.

b. Tillhandahålla och hantera DataTjejkonto
Personuppgifter behandlar vi för detta ändamål för att t.ex. ge dig behörighet
att logga in på kontot, säkerställa din identitet, upprätthålla korrekta
kontaktuppgifter, hantera dina inställningar.
Insamlingen av uppgifter som vi gör för att kunna tillhandahålla och
administrera ditt DataTjejkonto krävs för att vi ska kunna fullgöra våra
skyldigheter enligt Villkoren. Om uppgifterna inte lämnas kan våra
skyldigheter inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig registrering av konto
eller avsluta kontot.
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c. Lämna information om och marknadsföra produkter och tjänster
Vi behandlar personuppgifter för detta ändamål för att per post, e-post, chatt,
sociala medier, sms/mms och telefon informera dig om och marknadsföra de
produkter, tjänster och erbjudanden som DataTjej marknadsför, visa
rekommendationer, påminna om bokningar samt bjuda in till events, tävlingar
och undersökningar.
Insamlingen av uppgifter som vi gör för ändamålet krävs för att vi ska kunna
fullgöra våra åtaganden enligt dessa villkor. Om uppgifterna inte lämnas kan
våra åtaganden inte fullgöras och vi behöver i så fall begränsa vissa förmåner
och andra fördelar som är kopplade till ditt konto.

d. Genomföra och hantera deltagande i event, tävlingar ansökningar och
andra marknadsföringsåtgärder
Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar åtgärder för att
t.ex. identifiera deltagare, kommunicera med deltagare i en tävling samt utse
vinnare och förmedla vinster, tillsätta nya personer till styrelsen eller
förtroendevalda poster, kontrollera deltagares ålder samt kommunicera med
deltagare innan och efter ett event (såsom bekräftelser på anmälningar,
påminnelser och utvärderingar). Observera att information om att du har
deltagit i events omfattas av kategorin användargenererade data som
behandlas för andra ändamål.

e. Hantera ärenden som kommer in till DataTjejs supportfunktioner
Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar Datatjejs aktiviteter
för att t.ex. kommunicera, säkerställa kundens identitet, utreda klagomål- och
supportärenden, besvara frågor som kommer in till DataTjej via e-post, telefon
eller digitala kanaler, rätta felaktiga uppgifter, ge teknisk support och vårda
medlems- och företagsförhållandet.

f. Fullgöra rättsliga förpliktelser som krävs av DataTjej
Personuppgifter behandlas för detta ändamål för att DataTjej ska kunna
uppfylla krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Ett exempel på sådant
krav är skyldigheten att spara viss information enligt bokföringslagen. Om
uppgifterna som DataTjej samlar in inom ramen för detta ändamål inte
lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig
medlemskap, annonsörskap, samarbete, köpet eller den aktivitet som ger
upphov till våra rättsliga förpliktelser.

g. Utvärdera, utveckla och förbättra DataTjejs tjänster, produkter och
system för våra medlemmar, företag och samarbeten generellt
Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att
bland annat göra vår hemsida och Jobbportal och andra tjänster mer
användarvänliga, utveckla eller lyfta fram digitala funktioner, förbättra
DataTjejs erbjudande (t.ex. utveckling av tjänster och produkter), ta fram
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underlag i syfte att förbättra anmälningsflöden (t.ex. för att kunna
prognostisera anmälningar över tid och lokalisering), utveckla och förbättra
DataTjejs tjänsteutbud samt förbättra vårt IT-system för att höja säkerheten,
ta fram statistik för marknads- och medlemsanalyser samt
företagsuppföljning. För att kunna uppfylla detta ändamål utför DataTjej
generella analyser i aggregerad form, dvs. inte på individnivå, avseende bland
annat klick- och besöksbeteenden, enhetsinformation, anmälnings- och
eventhistorik, betalningshistorik, geografisk ort och enskilda kunders
feedback.
5. Legala grunder
För att DataTjej ska ha rätt att samla in och behandla dina personuppgifter måste det
finnas en laglig grund för varje ändamål som uppgifterna behandlas för. De lagliga
grunderna som vi baserar vår behandling på är beskrivna i detta avsnitt. Observera att
flera lagliga grunder kan vara tillämpliga för samma behandling.
a. Rättslig förpliktelse
Denna grund innebär att vår behandling är nödvändig för att fullgöra en
rättslig förpliktelse som krävs av DataTjejs, exempelvis att dokumentera
betalningsuppgifter för att uppfylla kraven i bokföringslagen
b. Avtalsförpliktelser
Denna grund innebär att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal
med dig som medlem eller annonsör eller för att kunna ingå avtal i ett senare
skede. För dig som är innehavare av ett DataTjejkonto har du, genom att
acceptera Villkoren, ingått ett avtal med DataTjej som sätter ramarna för
vilken behandling av dina personuppgifter som kan ske för att tillhandahålla,
hantera och administrera våra tjänster som är kopplade till kontot. Vid
beställning eller köp behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra skyldigheter
enligt DataTjejs Allmänna villkor. Då kan det t.ex. vara nödvändigt att DataTjej
registrerar dina kontaktuppgifter så vi kan fullgöra vår skyldighet att leverera
produkten eller tjänsten.
c. Berättigat intresse
Denna grund innebär att vår behandling baseras på en s.k. intresseavvägning
av berättigat intresse. Med detta menas att behandlingen sker för att DataTjej
bedömer att vi har berättigade intressen av att behandla dina personuppgifter
som väger tyngre än ditt intresse att inte få personuppgifterna behandlade. På
denna grund behandlar vi bland annat dina personuppgifter för att förhindra
missbruk av DataTjejkonto samt förhindra, förebygga och utreda brott inom
ramen för vår verksamhet. Om vi bedömer att brott eller försök till brott har
begåtts och vi gör en polisanmälan kommer Datatjej även fortsätta att
behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna fastställa, försvara eller
göra gällande rättsligt anspråk.

DataTjej
Datum: 2018-11-16

6. Informationsskydd
DataTjej skyddar med adekvata åtgärder sina medlemmars, annonsörer och
samarbetspartners personuppgifter. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter. I
samband med DataTjejs företagsevent finns det enstaka undantag då vi lämnar ut
efterfrågade personuppgifter om de anmälda. Vid dessa fall skrivs en separat punkt
ut om detta i anmälningsformuläret som ber om varje medlems enskilda
godkännande.
7. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Datatjej kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för
att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är
beror alltså på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Därutöver kan DataTjej
komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fastställa, försvara eller
göra gällande rättsligt anspråk, t.ex. om det pågår en tvist eller om en anmälan om
brott har lämnats in till Polismyndigheten.
Datatjej sparar personuppgifter kopplade till ditt DataTjejkonto så länge du är aktiv
genom att interagera med DataTjej på olika sätt.
8. Utlämnande till tredje part
a. DataTjej kan komma att lämna ut dina uppgifter till andra företag för att du
ska kunna ta del av våra erbjudanden, produkter och tjänster. Mottagarna av
dina personuppgifter kan antingen vara personuppgiftsbiträden till DataTjej,
dvs. företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning och enligt våra
instruktioner, eller självständigt personuppgiftsansvariga.
b. DataTjej kan även komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det
är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut eller för att
DataTjej ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.
c. DataTjej kommer aldrig sälja, handla, eller på annat sätt överföra, personligt
identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd
tredje part som driftpartners eller företag som blir berörda av punkt 3, med
kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Inga
personliga uppgifter används för marknadsföring.
9. Lagring av personuppgifter
DataTjej kommer främst att hantera dina personuppgifter inom EU/EES. Undantaget
är Facebook, LinkedIn, Instagram, Google, Mailchimp. Överförs dina personuppgifter
till något land utanför EU/EES kommer DataTjej att vidta de åtgärder som krävs för
att på ett lagligt sätt överföra personuppgifterna genom att säkerställa att dina
personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar
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med det skydd som erbjuds inom EU/EES, exempelvis genom att ingå avtal med
mottagaren.
10. Dina rättigheter
DataTjej ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. I
detta avsnitt beskrivs dina rättigheter kopplade till vår behandling av dina
personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta,
avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga,
ofullständiga eller missvisande. Om du har frågor om detta eller vill utöva någon
rättighet, vänligen kontakta oss på de uppgifter som framgår längst ner i denna
policy.
a. Tillgång till dina personuppgifter
Om du vill få insyn i den behandling som vi gör om dig har du rätt att begära
att få information om behandlingen, inklusive en kopia av dina
personuppgifter som är under behandling, ett s.k. Registerutdrag. Observera
att vid en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare
uppgifter om dig för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt
person och vilka uppgifter du vill ta del av.
b. Ändring av personuppgifter
DataTjej är måna om att ha korrekta och uppdaterade personuppgifter. Om
uppgifterna som vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att de
rättas. Du har även rätt att komplettera eventuellt ofullständiga
personuppgifter, t.ex. om vi har rätt gatuadress men saknar gatunummer.
På din begäran kommer vi att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller
ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att veta vilken
information som finns lagrad om dig. Du har även rätt att begära att någon
information skall tas bort eller ändras. Skulle du vilja veta vilken information
som finns lagrad om dig eller vill ta bort/ändra någon information kan du
logga in på din konto på www.datatjej.se och maila till medlem@datatjej.se.
c. Avsluta medlemskap, annonsörskap och radera personuppgifter
Vi respekterar att de personuppgifter som vi behandlar om dig är lånade
från dig. Du har därför rätt att begära att DataTjej tar bort dina
personuppgifter när uppgifterna behandlats på ett olagligt sätt, måste
raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som DataTjej omfattas av,
inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har behandlats eller
när du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som
DataTjej har gjort och det saknas berättigat intresse för DataTjej eller tredje
part. Vi kan dock inte alltid tillmötesgå din begäran då det kan finnas
anledningar som ger oss rätt att fortsätta behandlingen, t.ex. om
personuppgifterna behandlas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som
legal grund (såsom enligt krav i bokföringslagen) eller om uppgifterna är
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nödvändiga för att DataTjej ska kunna fastställa, göra gällande eller
försvara rättsliga anspråk.
Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att avsluta ditt
medlemskap eller annonsörskap och radera informationen om dig/er.
DataTjej sparar personuppgift information om du under ditt medlemskap
deltagit vid event i ett år. Detta för att medlemmar inte ska kunna avsluta
sitt medlemskap och bli medlem på nytt för att kringgå DataTjejs villkor
kring eventanmälan (Se mer i våra Allmänna villkor). Vid deltagande av
konferensen sparas informationen upp till tre år. Detta för att
säkerhetsställa urvalsprocessen till konferensen. Om du har utfört en
betalning till DataTjej kommer information om betalningen att sparas så
länge som det krävs enligt bokföringslagen (Bokföringslagen (1999:1078) 7
kap. § 2 kräver att all räkenskapsinformation kring affärshändelser i
verksamheten sparas t o m det sjunde året efter utgången av det kalenderår
då räkenskapsåret avslutades). Vill du avsluta hela medlemskap eller
annonsörskap hos DataTjej gör du det genom att logga in på ditt konto eller
maila medlem@datatjej.se. Om du har registrerat dig till någon av DataTjejs
event måste du även maila medlem@datatjej.se för att all data om dig ska
raderas.
d. Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas
i vissa situationer, vilket innebär att uppgifterna bara får behandlas för vissa
ändamål. Du kan t.ex. begära begränsning av felaktiga uppgifter när du har
begärt rättelse. Under tiden som DataTjej utreder uppgifternas korrekthet
kommer behandlingen av dem att begränsas.
e. Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
När DataTjej behandlar dina personuppgifter baserat på intresseavvägning
av berättigat intresse som legal grund eller för direktmarknadsföring har du
har rätt invända mot vår behandling. Vid sådan invändning bedömer
DataTjej om vi har berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än
ditt intresse och meddelar dig våran uppfattning. Om det visar sig att vi
gjort fel kommer vi att upphöra med behandling av dina personuppgifter på
det sätt som skett.
11. Statistik
DataTjej för statistik över antalet medlemmar som sökt och deltagit på event samt
konferensen, statistiken berör dock mängden medlemmar som deltagit inte
personliga uppgifter som namn, ålder, utbildning eller liknande. DataTjej sparar även
data kring kontaktpersoner på företag. DataTjej sparar data kring event, konferens
produkter och tjänster. All data sparas upp till tre år.
12. Medlemmar som strider mot DataTjejs villkor
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Om en medlem inte avanmäler sig i tid inför ett event kommer det att registreras
eftersom att en medlem som gjort detta tre gånger inom ett år får inte anmäla sig på
event 6 månader framåt. När 12 månader har gått från att en medlem inte avanmält
sig raderas informationen.
13. Skydd av personuppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du ämnar dina personuppgifter till oss.
DataTjej har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder
för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden,
användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring eller skada av dina personuppgifter.

14. Cookies
En cookie är en textfil som sparas ned till din dator. Denna cookie innehåller ingen
personinformation. Cookies används till att ge en besökare tillgång till olika
funktioner. I en cookie är det möjligt att se/följa en användares surfande. Du
bestämmer själv hur din dator hanterar cookies genom inställningarna i din
webbläsare. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du gör för att
blockera eller ta bort cookies.
Det finns två typer av cookies:
Vi tar hjälp av både förstaparts- och tredjepartscookies för olika ändamål. En del av
de cookies som läggs på din dator raderas då du lämnar vår webbplats
(sessionscookies) medan andra ligger kvar i upp till 2 år på din dator för att
webbplatsen ska kunna känna igen dig från gång till gång om du återkommer
(permanenta cookies).
På sidan används också cookies för att vi skall kunna föra statistik över hur mycket
webben används i sin helhet.
Vill du veta mer?
Vill du ha mer information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation kan
du besöka Post- och telestyrelsens webbplats http://www.pts.se.
DataTjejs användning av Google Analytics (tredjepartscookie)
DataTjej nyttjar Google Analytics en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google,
Inc som är en vedertagen produkt av Google för att på generell nivå förstå hur
besökare interagerar med DataTjej. Google Analytics använder sig av cookies för att
förstå hur besökare använder hemsidan. Informationen genererad av dessa cookies,
inklusive din IP-adress, kommer Google tillhanda genom ett förfarande och lagras på
Googles servrar i USA.
Läs mer här om Googles hantering av uppgifter när deras partners sidor eller appar
används:
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https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv

15. Tillämpning och ändring av integritetspolicyn
a. Den senast uppdaterade versionen av DataTjejs integritetspolicy finns alltid
på vår webbplats. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till
det innehåll som är publicerat på webbplatsen.
b. DataTjej har rätt att när som helst uppdatera integritetspolicyn. Om
integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att publiceras
på DataTjejs webbplats. Vi kan även komma att informera dig via e-post om
det sker större förändringar av integritetspolicyn. Om du inte vill acceptera
den ändrade policyn kan du avsluta ditt DataTjejkonto genom att kontakta
DataTjej, se kontaktuppgifterna längst ner i denna policy.

16. Kontaktuppgifter till DataTjej
Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy
Vi nås via e-post ordforande@datatjej.se eller via vår hemsida www.datatjej.se.

