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STIFTELSEN YOUNG SOLIDARITY FOUNDATION:S (1825) 
INTEGRITETSPOLICY  

Som ett led i vår verksamhet behandlar vi personuppgifter om dig. Din integritet är viktig för 

oss och vi är måna om att vara transparenta med vilka uppgifter om dig som vi behandlar och 

varför. Vi har därför tagit fram denna integritetspolicy som beskriver vår behandling av dina 

uppgifter.  

 

Personuppgiftsansvarig: Stiftelsen Young Solidarity Foundation (1825), org. nr. 802481-

2946 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna 

policy. 

1. Personuppgifter som behandlas i samband med ansökan om 

anställning  

 Vilka personuppgifter vi behandlar om dig  

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i dina 

ansökningshandlingar. Sådana uppgifter omfattar namn, personnummer, adress, 

telefonnummer, e-postadress, eventuell bild, utbildning, utbildningsbetyg, 

arbetsbetyg och yrkeserfarenhet och andra uppgifter du lämnar om dig själv i din 

ansökan.  

Tillhandahållande av personuppgifter är inte ett lagstadgat krav men är 

nödvändigt för att vi ska kunna besluta om eventuell anställning. Om du inte 

lämnar dina personuppgifter till oss kan det påverka dina möjligheter till 

anställning. 

 Varför vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig 

grund 

Ändamål Rättsliga grunder 

Om vi skulle bli föremål för anspråk 

enligt diskrimineringslagen behandlar 

vi dina personuppgifter för att kunna 

tillvarata våra rättigheter.  

 

För att fullgöra våra skyldigheter och 

iaktta våra rättigheter inom 

arbetsrätten. 

För att bedöma och överväga olika 

kandidater utifrån erfarenheter, meriter 

och studieresultat.  

 

För att administrera kallelse och 

bokning av tid för intervju(-er).  

 

En intresseavvägning – vi har vägt 

vårt berättigade intresse av att 

använda uppgifterna för rekrytering 

mot ditt integritetsintresse och 

bedömer att vårt berättigade intresse 

väger tyngre än ditt integritetsintresse. 
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För att samla in och granska ditt CV, 

personliga brev, betyg och 

examensbevis.  

 

 

 Vem som får tillgång till dina personuppgifter  

Dina personuppgifter delas med våra IT-leverantörer som behandlar 

personuppgifterna för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Dessa leverantörer 

har ingått sekretessavtal och får endast behandla personuppgifterna för att 

tillhandahålla sina tjänster till oss. 

 Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter  

I den del vår behandling grundar sig på en intresseavvägning behandlar vi som 

huvudregel inte dina personuppgifter efter att rekryteringsförfarandet är över.  

Vi behöver behandla dina personuppgifter efter att du deltagit i en 

rekryteringsprocess för att tillvarata våra rättigheter enligt diskrimineringslagen. 

Vi sparar därför uppgifterna i ansökningshandlingarna i två (2) år efter att 

ansökningsförfarandet är slut.  

Samtycker du till fortsatt behandling av dina personuppgifter för framtida 

rekryteringsmöjligheter kommer vi att behandla dina uppgifter för detta ändamål 

till dess att du återkallar ditt samtycke eller ändamålet upphört.  

2. Personuppgifter avseende anställda eller uppdragstagare hos 

leverantörer och hyresgäster 

 Vilka uppgifter vi behandlar om dig  

Vi samlar in dina personuppgifter, såsom namn, telefonnummer och e-postadress, 

från din arbetsgivare eller, i förekommande fall, uppdragsgivare, i samband med 

det affärsförhållande som finns mellan oss och din arbetsgivare eller 

uppdragsgivare eller som du lämnar till oss inom ramen för affärsförhållandet.  

 Varför vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig 

grund 

Ändamål Rättsliga grunder 

Fakturahantering, betalning och 

administration av avtalsförhållandet, 

hantering av leveranser samt kontakt 

och kommunikation. 

En intresseavvägning – vi har vägt 

vårt berättigade intresse av att kunna 

administrera avtal och fullgöra våra 

skyldigheter gentemot våra 

leverantörer (din arbetsgivare eller 

uppdragsgivare) mot ditt 

integritetsintresse och bedömer att 

vårt berättigade intresse väger tyngre 

än ditt integritetsintresse. 
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I tillämpliga fall behandlar vi 

personuppgifter om dig som är anställd 

eller uppdragstagare hos leverantör för 

bokföringsändamål, exempelvis 

avseende fakturering eller betalning av 

era tjänster eller produkter. 

Behandlingen är nödvändig för att 

fullgöra rättsliga förpliktelser som 

åvilar oss.  

 

 

 Vem som får tillgång till dina personuppgifter  

Dina personuppgifter delas med våra IT-leverantörer som behandlar 

personuppgifterna för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Dessa leverantörer 

har ingått sekretessavtal och får endast behandla personuppgifterna för att 

tillhandahålla sina tjänster till oss. 

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till följande aktörer som 

själva är personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter:  

• Myndigheter om ett sådant utlämnande föreskrivs enligt lag, ex. 

Kronofogden.  

• Banker och inkassoföretag.  

 Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter  

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig/den 

leverantör du är anställd eller uppdragstagare hos behandlas som utgångspunkt 

under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera 

avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande 

till dig/den leverantör du är anställd eller uppdragstagare hos. Upphör din 

anställning eller ditt uppdrag hos leverantören eller gentemot oss avslutar vi vår 

behandling av dina personuppgifter så snart vi fått sådan information från 

leverantören.  

Eventuella uppgifter som rör betalning och där behandling krävs enligt 

bokföringslagen behandlas i sju (7) år enligt bokföringslagen.  

Inaktiva avtal som innehåller dina personuppgifter sparas i tio (10) år på grund av 

preskriptionstiden i preskriptionslagen.  

3. Personuppgifter som behandlas avseende gåvogivare 

 Vilka personuppgifter vi behandlar om dig  

Om du väljer att ge en gåva till oss kommer vi att behandla ditt namn, e-

postadress, bankkontonummer och storleken på din gåva. 
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 Varför vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig 

grund 

Ändamål Rättsliga grunder 

För att uppfylla våra skyldigheter enligt 

lag, innefattande för 

bokföringsändamål. 

Behandlingen är nödvändig för att 

fullgöra rättsliga förpliktelser som 

åvilar oss enligt lag.  

För att informera om vår verksamhet 

(nyhetsbrev) 

 

Intresseavvägning. Vi har gjort en 

intresseavvägning och bedömer att 

vårt berättigade intresse av att 

informera dig som visat ditt stöd för 

vår verksamhet väger tyngre än ditt 

integritetsintresse. 

 Vem som får tillgång till dina personuppgifter  

Dina personuppgifter kan komma att delas med våra leverantörer av IT- och 

ekonomiredovisningstjänster som behandlar personuppgifterna för vår räkning, 

s.k. personuppgiftsbiträden. Dessa leverantörer har ingått sekretessavtal och får 

endast behandla personuppgifterna för att tillhandahålla sina tjänster till oss. 

 Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter  

Uppgifter som rör betalning och där behandling krävs enligt bokföringslagen 

behandlas i sju (7) år enligt bokföringslagen.  

Personuppgifter som vi använder för att informera dig om vår verksamhet raderar 

vi som utgångspunkt ett år från din senaste gåva. 

4. Överföring av personuppgifter till tredje land  

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast 

dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför 

EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet 

ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som 

säkerställer att dina rättigheter skyddas.  

5. Dina rättigheter  

Nedan följer en beskrivning av de rättigheter du har avseende vår behandling av 

dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta 

oss (se kontaktuppgifter nedan).  

Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling  

Du kan när som helst återkalla hela eller del av samtycke som du lämnat, med 

verkan från och med återkallelsen.  

Du har rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas baserat på en 

intresseavvägning. Som huvudregel kommer vi då inte fortsätta att behandla de 
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personuppgifter som omfattas av invändningen men en bedömning kommer göras 

från fall till fall av om vi fortsatt behöver behandla personuppgifterna och har 

lagligt stöd för det. 

Rätt till tillgång 

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi behandlar om 

dig och hur uppgifterna behandlas. Du har även rätt att begära en kopia av de 

personuppgifter som behandlas av oss.  

Rätt till rättelse  

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga uppgifter rättade och att be oss 

komplettera ofullständiga uppgifter genom att lämna oss korrekta uppgifter.  

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning  

Du har när som helst rätt att begära radering av dina personuppgifter, t.ex. om 

behandlingen inte längre är relevant i förhållande till ändamålet uppgifterna 

samlades in för eller om du invänder mot behandling som sker baserat på en 

intresseavvägning.  

Du kan även begära att viss behandling av dina uppgifter begränsas, t.ex. om du 

invänder mot uppgifternas riktighet.  

Rätt till dataportabilitet  

Om du har lämnat ditt samtycke eller om vi grundar behandlingen på avtal med 

dig har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i 

ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en 

annan personuppgiftsansvarig eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till en 

annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.  

Rätt att inge klagomål  

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter 

har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten 

(www.imy.se).  

6. Våra kontaktuppgifter  

Stiftelsen Young Solidarity Foundation (1825 – Terapicenter för unga vuxna)  

Org. nr: 802481-2946 

Postadress: Fleminggatan 113, 112 45 Stockholm 

Telefon: 08-121 539 82 

E-post: dataskydd@1825.nu 

 


