
Personuppgifter  

Så behandlar vi dina personuppgifter 

För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter 
på ett säkert och lagligt sätt. På denna sida beskriver vi hur vi behandlar dina 
personuppgifter. 

Yrkeshögskoleförbundet (Yhf), org.nr. 835600 - 7420), en ideell organisation som verkar för 
utbildningar och utbildningsanordnare inom Yrkeshögskolan, är personuppgiftsansvarig för 
de personuppgiftsbehandlingar som berör vår verksamhet.  

All vår behandling av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning. 

Här hittar du hela dataskyddsförordningen 

Så skyddar vi dina uppgifter 

Yhf värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och 
organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs och säkerställer att behandlingen sker 
enligt gällande lag. 

Så får Yhf dina uppgifter 

När du som företrädare för en organisation ingår medlemskap lämnar du information till 
Yhf. Också om du anmäler dig till våra utbildningar, event, medlemsmöten, söker jobb eller 
när du kontaktar oss och har frågor, lämnar du någon form av information. 

Exempel på uppgifter som vi hanterar 

Det kan vara namn, organisation, organisationsnummer, befattning/titel, e-postadress, 
telefonnummer, faktureringsadress och annan information som du lämnat till oss, eller som 
är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden. 

Så använder vi dina uppgifter 

Yhf har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande 
mot dig, eller om du har accepterat ett avtal, eller om du har lämnat ditt samtycke till att vi 
behandlar dina uppgifter. Yhf kan även behöva behandla dina personuppgifter med stöd av 
den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse.  



Om du har lämnat ditt samtycke till att Yhf får behandla dina personuppgifter har du också 
rätt att när som helst återkalla samtycket. 

Vi kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål: 

 Administrera, planera, genomföra och följa upp Yhf:s aktiviteter (exempelvis 
medlemsmöten, utbildningar samt evenemang som YH-forum) 

 Kommunicera med medlemmarna (inloggning på yhf.se, inbjudan eller kallelser till 
aktiviteter, nyhetsbrev, enkätundersökningar etc.)  

 Hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och 
anmälningsavgifter etc.) 
 

Dessa har tillgång till dina uppgifter 

Dina personuppgifter används av Yhf och våra personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut 
personuppgifter till andra bolag/företag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, 
förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts 
rättigheter. 

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål 
till tredje part utanför Yhf. 

Så länge sparar vi dina uppgifter 

Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns ett syfte med hanteringen. När detta syfte 
eller ändamål inte längre finns, till exempel om ett avtal eller samtycke inte längre gäller 
eller om medlemskapet för er organisation upphör, kommer dina personuppgifter att 
raderas inom sex månader eller hanteras enligt lagregler och riktlinjer som gäller för 
arkivering. 

Dina rättigheter 

Registerutdrag 
Du har rätt att kostnadsfritt få information om Yhf behandlar personuppgifter om dig. Om så 
är fallet har du rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även 
rätt att få en kopia av de personuppgifter som Yhf behandlar om dig, ett så kallat 
registerutdrag. 

Vill du begära ut ett registerutdrag ber vi dig skriva ett undertecknat brev där du anger 
fullständigt namn och adress, och mejla det till info@yhf.se. Svaret på din begäran skickas 
inom 14 dagar. 

Har du frågor kring detta, kan du vända dig till Yhf, e-post: info@yhf.se, telefon: 0768-20 80 
20 



Rättningar 

Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att ofullständiga 
personuppgifter kompletteras. Vill du begära en rättning eller komplettering ber vi dig 
skriva till oss där du anger fullständigt namn och adress, samt det du önskar rätta eller 
komplettera och mejla det till info@yhf.se. Svaret på din begäran skickas inom 14 dagar. 

Radering, begränsning, invändning och överföring 

Under vissa förutsättningar har du rätt att få personuppgifter raderade. Om du har rätt att få 
dina personuppgifter raderade innebär det att Yhf utan onödigt dröjsmål och snarast möjligt 
ska radera uppgifterna. 

Under vissa förutsättningar har du rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas. 
Det innebär att dina personuppgifter inte längre får behandlas om inte Yhf kan visa att den 
rättsliga grunden allmänt intresse eller avtal är tillämplig för behandlingen av dina 
personuppgifter.  

Om du har lämnat ditt samtycke till att Yhf får behandla dina personuppgifter har du också 
rätt att när som helst återkalla samtycket. 

Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att dina 
uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Överföring till tredje land 
 

“Överföring till tredje land” innebär att ett IT-system driftas eller supportas från ett 
land utanför EU/EES.  

Yhf använder GSuite från Google vilket innebär att dina uppgifter överförs till tredje land 
eftersom Googles servrar finns utanför Europa, det innebär också att support från 
Google kan ske från länder utanför Europa.  
Denna överföring av personuppgifter utanför EU/EES sker med stöd av ett särskilt 
standardavtal som tagits fram av EU-kommissionen. 

För mer information: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=sv 

 

För dig som vill veta mer 

Om du har generella frågor kring hur personuppgifter behandlas vänder du dig till: 
info@yhf.se, telefon: 0768-20 80 20 
 
Fastställd: 2021-01-15, Styrelsen, Yrkeshögskoleförbundet 


