Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY
Ditt medgivande är viktigt för oss! Genom att använda vår webbplats, delta i evenemang

eller lämna dina uppgifter till oss samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter som
beskrivs i detta dokument. Genom att använda våra tjänster godkänner du att FEN får samla in,
behandla och använda dina personuppgifter på nedan informerat sätt.
Vi ber dig därför att noggrant läsa igenom denna text så du förstår och godkänner villkoren.

Vad menas med personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person
som är i livet. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som IP-nummer är
personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som
sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling,
oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling,
registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Ansvarig för hantering av dina personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är HR North Sweden AB, organisationsnummer 556722-8100. Således
personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att
dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning. HR
North och FEN har en gemensam IT-infrastruktur där alla affärstransaktioner med tillhörande
personuppgifter och data hanteras och ägs centralt. HR North har således det bestämmande
inflytandet över all data och har genom avtal med anslutna varumärken säkerställt hantering av
dina personuppgifter – oavsett var du lämnar personuppgifter till.
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VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Hur dina personuppgifter behandlas

Vid bokning av ett evenemang, prenumeration till nyhetsbrev eller när du går med i något av
våra nätverk samlar FEN in, behandlar och använder dina personuppgifter i syfte att bearbeta
din specifika handling. FEN är ansvarig för behandlingen av lämnade personuppgifter. Du har
rätt att få del av de personuppgifter som finns registrerade om dig, och kan när som helst välja
att återkalla ditt samtycke av behandlingen kring dina personuppgifter och ”bli bortglömd”. Där
vi tar bort dina personuppgifter från platsen dem lagrats.

Varför lagras dina personuppgifter?

Samtliga personuppgifter lagras och används enbart för att personifiera information vi skickar till
dig, så du inte får information av oss du inte är intresserad av. Icke-personlig information som till
exempelvis cookies samlas in för statistiska ändamål, för att kunna förbättra användarupplevelsen.
Genom information kring dina personuppgifter kommer vi enbart informera kring det du är
intresserad av.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifter som lämnas i samband med prenumerationer av vårt nyhetsbrev sparas bara
så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter.
Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till evenemang eller andra tillställningar
sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga till efter utskick av material
och utvärderingsenkäter är gjorda, tidsgräns för detta är bestämt till två år. Personuppgifter kan
komma att användas till information och marknadsföring av kommande evenemang, om inte
annat informerats från deltagaren.
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BOKNINGSPOLICY
Hur behandlas personuppgifterna vid bokning av evenemang?

Dina personuppgifter kommer behandlas av FEN i samband med det aktuella evenemanget, samt
två år efter i ändamål att informera om liknande evenemang, ge karriärtips samt nyheter som vi
ser kan vara av intresse för dig. Dina personuppgifter kommer att upphöra att behandlas om du
uttrycker begäran för detta. Personuppgifter som kommer behandlas i samband med bokning av
evenemang är för att FEN ska kunna tillhandahålla deltagarlistor, behandling av kategorisering
av deltagare samt annan nödvändig information till evenemanget.

Behandling av personnumer

Personnummer behandlas enbart för att kunna göra en säker identifiering av deltagare vid
eventuell no-show. Detta betyder att personnummer enkomt lagras och behandlas för att minska
risken för att deltagare anmäler sig till våra evenemang, men inte infinner sig sedan.

Personuppgifter
som behandlas är:
Förnamn
Efternamn
Epostadress
Telefonnummer
Personnummer
Yrkeskategori
Kön

Fotografering och film

Vi fotograferar/filmar på våra evenemang och andra tillställningar. Bilderna/filmer kan komma
att användas i trycksaker, på webben, sociala media kanaler eller i annat kommersiellt material
i syfte att marknadsföra oss, vår verksamhet och våra evenemang. Vill du inte att bilder där du
finns med ska användas i detta syfte vänligen kontakta: info@fen.se

No Show-avgift

FEN tillämpar en No Show-avgift vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 48 timmar innan
evenemangets starttid. Denna avgift är 250 SEK ex. moms. En faktura kommer skickas till den
e-post som angivits vid bokningstillfället. Genom att anmäla dig till evenemanget godkänner du
att bli debiterad vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 48 timmar innan evenemangets
starttid.
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MARKNADSFÖRING
Information som skickas till dig

Du kan närsomhelst invända mot att dina personuppgifter används i marknadsföringssyfte.
Den marknadsföringen som avses är de typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder för
våra tjänster, evenemang eller redaktionellt innehåll. Dessa kan utformas i epostutskick, sms
eller andra digitala utskick. Vi vill understryka att all information som skickas från Ingenjörsjobb
till dig är enbart information vi tror du skulle finna intressant. Om du skulle motsätta dig att
dina personuppgifter används i det syftet kan du närsomhelst avregistrera dig från utskicken,
möjligheten finns i samtliga utskick från Ingenjörsjobb. Vid avregistrering görs en notering i FENs
system och du kan känna dig trygg i att det inte skickas fler utskick till dig.
Marknadsföringsåtgärder där du aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp
oss för att få veta mer om våra produkter, evenemang, nätverk, jobbevakning eller karriärstips
räknas inte som direktmarknadsföring.

Användning av cookies, pixlar och tags

På våra webbplatser samlar vi in cookies, pixlar och tags. Detta för att förbättra ditt webbplatsbesök
i form av användarvänlighet, våra tjänster och utveckling av webbplatsen. Cookies används för
analytisk information av hemsidan, samt annan information för att kunna anpassa marknadsföring
och innehåll. Du har möjlighet att själv välja hur cookies ska sparas i din webbläsare.

© 2018 Female Engineer Network 						

info@fen.se 			

Östermalmsgatan 87B, 114 59 Stockholm

Om
du h
o
ar n
m
inte
i
n
å
n
gen gritet ehålle gra frå
g
om
s
att m policy, t i denn or
ko
a
e
skic
ka e jla info ntakta
@
o
tt b
rev fen.se ss
till o
elle
ss
r

TACK!
© 2018 Female Engineer Network 						

info@fen.se 			

Östermalmsgatan 87B, 114 59 Stockholm

