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Berget ek. för  
 

Casa Berget ekonomisk förening: Implementering av 
den nya dataskyddslagstiftningen (GDPR) – tryggare 
hantering av dina personuppgifter. 
 

Samtyckesbaserad information om 
personuppgiftsbehandling till medlemmar/anställda 

Casa Bergets ekonomiska förening (”Casa Berget”) behandlar personuppgifter i enlighet med 

svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du 

rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig.  

Casa Berget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan 

alltid komma i kontakt med oss på Casa Berget . Medlemskapet i Casa Berget är frivilligt och 

det är också lämnandet av dina personuppgifter. Om du dock inte lämnar dina personuppgifter 

kan Casa Berget inte bevilja ditt medlemskap eller anställning eftersom Casa Berget behöver 

personuppgifterna för olika ändamål som framgår nedan.  

Behandling baserad på fullgörandet av medlems- och 
anställningsvillkor och på Casa Bergets berättigade 
intressen 

Som medlem/anställd kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa 

särskilda ändamål.  

De personuppgifter som vi behandlar innehåller namn, personnummer, adress, e-postadress 

och IP-nummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt 

medlemskap/anställning i Casa Berget är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av 

medlems- och anställningsvillkoren och för att Casa Berget har ett berättigat intresse av att 

kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål: 

- Ändamålen med att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god 

registervård, att sköta medlemsadministrationen och anställningsvillkoren och skicka 

ut information och nyheter.  

- Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt 

personnummer registreras eftersom det är viktigt att Casa Berget ska kunna 

säkerställa medlemmarnas/de anställdas identitet.  

- Dina personuppgifter kommer att behandlas automatiskt i Casa Bergets IT-system 

(Björn Lundén lönesystem).  
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- Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och 

organisationer som Casa Berget samarbetar med för nödvändig behandling för Casa 

Bergets räkning. Vi kan exempelvis lämna ut dina personuppgifter till Mölndals Stad 

för databehörighet.  

- Vidare kan vi lämna ut dina personuppgifter för utskick av Mölndals stad Vård- och 

omsorgsförvaltningens Riktlinjer och Rutiner.  

- Vi behöver även ditt samtycke om att dina personuppgifter kan komma och lämnas ut 

till Företagstjänst Olinder Redovisning AB, Pensionsvalet, Fackliga företrädare, 

Försäkringskassan, Folksam, Skatteverket, Kronofogden, Polisen, banken, 

Migrationsverket, KFO samt andra statliga myndighet som vi enligt lag måste 

samarbeta ihop med vid behov.  Vi behöver skicka lönespecifikationer och annan 

relevant information genom brev via exempelvis Postnord.   

Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi optimerad säkerhet och sekretess.  

Lagringstid 
Casa Berget behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem/anställd hos oss. När ditt 

medlemskap/anställning upphör raderas dina personuppgifter. Casa Berget kommer då 

endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.   

Dina rättigheter 
Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Under vissa 

förutsättningar har du också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina 

personuppgifter ändras eller raderas, att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet 

av dina personuppgifter. En begäran om något av det nämnda kan skickas till Erika Lörinczy, 

Verksamhetsledare erika.lorinczy@casasverige.com eller till Eva Svensson, Bitr. 

Verksamhetsledare eva.svensson@casasverige.com . Du har också rätt att vända dig till 

Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd 

med personuppgiftsbehandlingen. Casa Berget önskar dock att du i första hand vänder dig till 

oss för frågor och begäran kring vår personuppgiftsbehandling.  

Genom att godkänna Casa Bergets medlem/anställningsvillkor bekräftar du att du mottagit 

denna information om personuppgiftsbehandling.  

Om du inte önskar få information från oss kan du när som helst kontakta oss på 

erika.lorinczy@casasverige.com och begära att vi stoppar utskicken.  
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Behandling baserad på ditt samtycke  

Begäran om samtycke för marknadsföringssyfte 
Casa Berget önskar också använda hemsidan www.casaberget.com samt Facebook 

www.facebook.com/casaberget1. De bilder vi gör inom Casa Berget kan, om du lämnar ditt 

samtycke, registreras och informationen kan användas för marknadsföringssyfte.  

Dina rättigheter 
Du har samma rättigheter som redogjorts ovan under rubriken ”Dina rättigheter”. Det är 

dessutom helt frivilligt att samtycka till den behandling som krävs för att få fram medlems- och 

anställningsprofilen. Om du lämnar ditt samtycke kan du när som helst återkalla det och då 

upphör också den fortsatta behandlingen som är baserad på ditt samtycke.  För att återkalla 

ditt samtycke, vänligen meddela oss om detta på följande adress: 

erika.lorinczy@casasverige.com. Utan vissa uppgifter kan vi dock inte betala ut lön, pension 

mm. Därför är viktigt att du är medveten om eventuella konsekvenser som kan påverka din 

anställning. 

Lagringstiden 
Personuppgifter som behandlas för att ta fram en medlemsprofil lagras så länge du är medlem 

eller till dess att du återkallar ditt samtycke.  

Begäran om samtycke  
Jag har läst informationen och samtycker till personuppgiftsbehandlingen.  

Om du har någon invändning kan du specificera här: ……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 
Mölndal /datum: ………………. 
 

_____________________                    _______________________ 

Namnunderteckning medlem/anställd                     Namnförtydligande  

 

 

 

Mölndal den 21 maj 2018 

Med vänlig hälsning 

Erika Lörinczy 
Verksamhetsledare /VD CASA Berget 
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