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Personuppgiftspolicy för Italienska Handelskammaren 

(an English version could also be find below) 

Denna personuppgiftspolicy gäller för Italienska Handelskammaren i Sverige (Org. Nr: 502027-2042) 

Vad som fastställs gälla för Italienska Handelskammaren i denna personuppgiftspolicy gäller även för 

dotterbolaget Italienska Handelskammaren Service AB (Org Nr: 556171-0996). 

Italienska Handelskammaren är personuppgiftsansvarig i enlighet med denna personuppgiftspolicy 

och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. All behandling av personuppgifter 

inom Italienska Handelskammaren sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), och därmed 

sammanhängande lagstiftning. 

I denna personuppgiftspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in, syftet med behandlingen av 

personuppgifter, den lagliga grunden för behandling av personuppgifter samt vilka rättigheter du har 

vad gäller behandling av personuppgifter enligt GDPR och hur du kommer i kontakt med oss. 

Personuppgifter som samlas in och syftet med behandlingen 

Italienska Handelskammaren värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler 

personuppgifter än vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålet för insamlingen. Italienska 

Handelskammaren samlar bl.a. in och behandlar personuppgifter rörande kontaktpersoner hos våra 

medlemsföretag, dess anställda och personuppgifter rörande personer som anmäler sig för att delta i 

våra event/aktiviteter. Vi behandlar även personuppgifter rörande kontaktpersoner hos våra 

leverantörer och samarbetsparter. 

Genom att ta kontakt med Italienska Handelskammaren kan anställda hos medlemsföretag eller 

personer anställda hos andra företag än Italienska Handelskammarens medlemmar, anmäla 

önskemål att få ta del av information och inbjudningar till evenemang från Italienska 

Handelskammaren. I samband med att sådana intresseanmälningar lämnas, informeras personen om 

hur de kan ta del av Italienska Handelskammarens personuppgiftspolicy. 

Exempel på personuppgifter som Italienska Handelskammaren samlar in är: namn, mailadress, 

telefonnummer och namn på arbetsgivare. Dina uppgifter har vi fått direkt från dig, din arbetsgivare 

eller, i vissa fall, av offentligt tillgängliga källor. 

 

Laglig grund för personuppgiftbehandlingen 

När Handelskammaren behandlar personuppgifter sker detta med hänvisning till någon av de fyra 

lagliga grunder som anges nedan. Om Handelskammaren avser att ytterligare behandla 

personuppgifterna för ett annat syfte än det för vilket de ursprungligen samlades in, kommer du på 

förhand informeras om detta. 

1. Berättigat intresse/intresseavvägning 

Mot bakgrund av den verksamhet som Handelskammaren driver har vi ett intresse av att behandla 

dina personuppgifter och vår utgångspunkt är att behandlingen är nödvändig för vår verksamhet och 

att ditt intresse av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre. 

2. Fullföljande av avtal 



Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket du är part eller din arbetsgivare är part 

eller för att vidta åtgärder på begäran av dig eller din arbetsgivare innan ett sådant avtal ingås. 

3. Samtycke 

Du har lämnat sitt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika 

ändamål. Ditt samtycke kan närsomhelst återkallas. 

4. Rättslig förpliktelse 

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar 

Handelskammaren, exempelvis enligt bokföringslagen. 

 

Lagring och gallring av personuppgifter 

Personuppgifter sparas inte längre än vad som anses nödvändigt med hänsyn till ändamålen för 

behandlingen av personuppgifterna. 

• När grunden för behandlingen är berättigat intresse/intresseavvägning gallras uppgifterna 

löpande från Handelskammarens system när registrerad kontaktperson hos exempelvis ett 

medlemsföretag har slutat sin anställning hos företaget 

• När grunden för behandlingen är avtal gallras uppgifterna när det inte längre föreligger skäl 

för behandlingen av personuppgifterna. 

• När personuppgifter samlats in med samtycke som grund gallras uppgifterna så snart du 

återkallar ditt samtycke. 

• När personuppgifter samlats in med rättslig förpliktelse som grund lagras uppgifterna så 

länge som det krävs i enlighet med den lagstiftning som är tillämplig, exempelvis upp till 7 års 

tid enligt bokföringslagens bestämmelser. 

  

Behandling av personuppgifter av annan än Handelskammaren 

Behandling av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande regler, ske av företag som 

Handelskammaren samarbetar med för att utföra sina tjänster, exempelvis vad gäller IT-underhåll 

och support eller i samband med anordnande av tillställningar som Handelskammaren anordnar 

själva eller tillsammans med andra organisationer. 

 

Säkerhet till skydd för personuppgifter 

Italienska Handelskammaren har fastställt interna riktlinjer för att skydda dina personuppgifter. 

Lämpliga säkerhetsåtgärder tillämpas för att säkerställa att personuppgifter skyddas mot förstöring, 

obehörigt röjande, obehörig åtkomst, förlust eller ändring. 

 

Rättigheter 

Vad gäller behandlingen av dina personuppgifter har du en rad rättigheter som följer enligt nedan. 

För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i 

slutet av denna personuppgiftspolicy. 

 Rätt till tillgång av personuppgifter  



Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas av Italienska 

Handelskammaren och i så fall få tillgång till personuppgifterna och exempelvis erhålla information 

om: 

• ändamålen med behandlingen, 

• de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller, 

• de mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, och 

• om möjligt, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, 

om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period. 

Om vi behandlar personuppgifter om dig har du rätt att kostnadsfritt få information om 

behandlingen, sk registerutdrag. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi ta ut en 

rimlig avgift för en sådan begäran i enlighet med bestämmelserna i GDPR. För att kunna uppfylla våra 

säkerhetskrav förbehåller vi oss också rätten att verifiera att det är rätt person som efterfrågar 

personuppgifter om sig själv. 

Rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter 

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade samt att få 

ofullständiga personuppgifter rättade. 

Rätt till radering ”rätten att bli bortglömd” 

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, exempelvis om: 

• personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på 

annat sätt behandlats, 

• behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke och du därefter har 

återkallat ditt samtycke, förutsatt att det inte föreligger någon annan rättslig grund för 

behandlingen av personuppgifterna, 

• du invänder mot behandling som grundar sig på ett berättigat intresse och det saknas 

berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller 

• personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt. 

Rätten till radering gäller inte i det fall personuppgifterna krävs för att Italienska Handelskammaren 

ska uppfylla en rättslig förpliktelse. 

 

Rätt till begränsning 

Du har i vissa fall rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, dvs. att de 

endast behandlas med ditt samtycke. Det kan exempelvis vara om du inte anser att 

personuppgifterna är korrekta och vill att användningen av person-uppgifterna begränsas under den 

tid Italienska Handelskammaren kontrollerar om uppgifterna är korrekta. 

 

Rätt till dataportabilitet 

Du har i vissa fall rätt överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, om det är 

tekniskt möjligt. Det kan t.ex. vara om behandling av personuppgifterna grundar sig på ett samtycke. 

 

 

Rätt till invändning 



Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på ett 

berättigat intresse. Italienska Handelskammaren får inte längre behandla personuppgifterna såvida vi 

inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för sådan behandling som väger tyngre än dina intressen 

och rättigheter. 

 

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet 

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss har du även rätt att lämna in ett klagomål till 

Datainspektionen. 

 

Kontakt 

Om du har frågor angående hanteringen av personuppgifter eller vill utnyttja dina rättigheter enligt 

ovan är du välkommen att kontakta oss på: 

info@italchamber.se, eller 

Italienska Handelskammaren 

Nybrogatan 32 

S-114 39  Stockholm 

———————————————————————————————————— 

The personal data policy of the Italchamber Sweden 

This personal data policy applies to the Italchamber Sweden (corporate identity number 502027-

2042). What has been established to apply to the Italchamber Sweden in this policy also applies to its 

totally owned subsidiary Italchamber Service AB (corporate identity number 556171-0996) 

Italchamber Sweden is the data controller according to this personal data policy and is responsible 

for ensuring that processing is done in accordance with the applicable legislation. All processing of 

personal data within the Italchamber Sweden is done in accordance with the General Data Protection 

Regulation (GDPR) and associated legislation. 

This personal data policy describes what personal data we collect, the purpose of the processing of 

personal data, the lawful grounds for processing of personal data, and what rights you have as regard 

processing of personal data under the GDPR and how to contact us. 

 

The types of data we collect and the purpose of the processing 

The Italchamber Sweden safeguards your personal privacy and does not collect more data than is 

necessary to realise the purpose of collecting the data. The Italchamber Sweden among other things 

collects and processes personal data relating to employees of our member companies, employees of 

other professional associations and others that participate in our activities. We also process personal 

data concerning contact persons at our suppliers and collaborating partners. 

The purpose of the Italchamber Sweden processing of personal data is to perform tasks with the aim 

of realising the purposes laid down in the association’s and its subsidiaries´ articles. 

When the Italchamber Sweden collects personal data as described above, the person in question is 

informed of where he/she can find the association’s personal data policy. 

 

The personal data the Italchamber Sweden collects include name, e-mail address, phone number, 

employer’s name and in certain cases professional title. We have received your data from you 



directly, from your employer or, in certain cases, from publicly available sources. 

 

 

Lawful ground for processing of personal data  

When the Italchamber Sweden processes personal data, we rely on one of the four lawful grounds 

stated below. If the Italchamber Sweden intends to process the personal data further for another 

purpose than for which the data was originally collected, you will be informed of this beforehand. 

1. Legitimate interest  

According to the activities and operations carried on by the Italchamber Sweden, we have an interest 

in processing your personal data and our point of departure is that the processing is necessary for 

our legitimate interest and that your interest of protection for your personal data is overridden by 

our legitimate interest. 

 

2. Performance of a contract 

The processing is necessary for the performance of a contract to which you or your employer are a 

party or to take measures at your or your employer´s request before such a contract is concluded. 

3. Consent 

You have given your consent to your personal data being processed for one or more specific 

purposes. You can withdraw your consent at any time. 

 

4. Legal obligation 

The processing of personal data is necessary for compliance with a legal obligation to which the 

Italchamber Sweden is subject, for example the Accounting Act. 

 

Storage and erasure of personal data 

Personal data is not stored for longer than is deemed necessary for the purpose of the processing of 

the personal data. 

• When the ground for the processing is legitimate interest, the data is erased continuously 

from the Italchamber´s systems, for example when a registered contact person of a member 

company terminates his/her employment. 

• When the ground for processing is performance of a contract, the data is erased when there 

is no longer any reason for the processing of the personal data. 

• When personal data has been collected with consent as the ground, the data will be erased 

immediately when you revoke your consent. 

• When the personal data has been collected with legal obligation as the ground, the data is 

stored for as long as is required according to applicable legislation, for example up to 7 years 

according to the provisions of the Accounting Act. 

Processing of personal data by other than the Italchamber Sweden 

Processing of personal data can within the framework of the current regulations be done by 

companies that the Italchamber Sweden collaborates with, to carry out its services, for example IT 

maintenance and support or in conjunction with organising events that the Italchamber Sweden 

arranges itself or together with other organisations. 



 

Security for the protection of personal data 

The Italchamber Sweden has established internal guidelines to protect your personal data. 

Appropriate security measures are applied to ensure that personal data is protected against 

destruction, unauthorised disclosure, unauthorised access, loss or alteration. 

 

Rights 

Under the GDPR you have a range of rights as regards the processing of your personal data as 

described below. To exercise your rights, you are welcome to contact us using the contact 

information given at the end of this policy. 

Right of access to personal data  

You have the right to receive confirmation of whether personal data concerning you are processed 

by the Italchamber Sweden and, if so, be given access to the personal data and, for example, obtain 

information about: 

• the purposes of the processing, 

• the categories of personal data that the processing concerns, 

• the recipients to whom the personal data have been or will be provided or disclosed, and 

• if possible, the predicted period during which the personal data will be stored or, should this 

not be possible, the criteria used to establish this period. 

If the Italchamber Sweden processes personal data about you, you are entitled to receive, free of 

charge, information about the processing, a so-called register extract. If your request is obviously 

unfounded or unreasonable, we may charge a reasonable fee for such request in accordance with the 

provisions of the GDPR. In order to meet our security requirements, we also reserve the right to verify 

that it is the right person who is requesting personal data about him- or herself. 

Right to rectification of inaccurate personal data 

You have the right, without undue delay, to have inaccurate personal data about you rectified and to 

have incomplete personal data completed. 

Right to erasure (“right to be forgotten”) 

In certain cases, you have the right to have your personal data erased, for example if: 

• the personal data is no longer necessary for the purposes for which it was collected or 

otherwise processed, 

• the processing of your personal data is based on consent and you have subsequently revoked 

your consent, provided that no other lawful grounds exist for the processing of the personal 

data, 

• you object processing based on a legitimate interest and there are no legitimate reasons for 

the processing that override your interest of protection for your personal data, or 

• if the personal data has been unlawfully processed. 

  

The right to erasure does not apply if the personal data is required for the Italchamber Sweden to 

fulfil a legal obligation. 



Right to restriction 

In certain cases, you have the right to request that the processing of your personal data be restricted, 

i.e. that it may only be processed with your consent. This may be, for example, if you do not consider 

that the personal data is correct and want the use of the personal data to be restricted while the 

Italchamber Sweden verifies whether the personal data is correct. 

Right to data portability 

In certain cases, you have the right to transfer your personal data that you have provided to the 

Italchamber Sweden to another data controller, if this is technically possible. This might for example 

be the case if the processing of the personal data is based on consent. 

Right to object 

You have the right to object to processing of your personal data that is based on a legitimate interest. 

The Italchamber Sweden may no longer process the personal data unless we can prove that 

compelling legitimate grounds exist for such processing which override your interests and rights. 

Right to lodge a complaint with a supervisory authority 

If you consider that we are not respecting your rights, you also have the right to lodge a complaint 

with the Swedish Data Protection Authority. 

 

Contact 

If you have questions about the processing of personal data or wish to exercise your rights according 

to the above, please contact us at: 

info@italchamber.se 

or 

Italchamber Sweden 

Nybrogatan 32 

S- 114 39 Stockholm 


