Svensk Pilotförening (SPF) – Personuppgiftspolicy för webbplats
-

Bilaga till Svensk Pilotförening (SPF) Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy gäller för samtliga webbsidor på swealpa.se.
Svensk Pilotförening personuppgiftsansvarig (PuA) för behandlingen av personuppgifter
som samlas in på webbplatsen.
Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett
e-postmeddelande till vårt kansli på spf@swealpa.se.
Laglig grund
Svensk Pilotförenings behandlingen av personuppgifter är baserade på fullgörande av
avtal. I detta avseende är ditt medlemskap i föreningen ett avtal oss emellan.
Behandlingen kan även baseras på rättslig förpliktelse.
Personuppgifter som behandlas
Exempel på information som inhämtas:
• Namn
• Personnummer
• Telefonnummer
• E-postadress
• Företag som personen är anställd vid
• Anställningsnummer
• Lön
• Information om användningen av webbplatsen, i form av bland annat vilka
undersidor som besökts, browserinställningar och IP-adress.
Om du väljer att inte uppge personuppgifter är vi förhindrade från att bevilja dig
medlemskap i Svensk Pilotförening och tillgång till våra tjänster och den
medlemsinformation som sänds via e-post.
Hur hämtar vi informationen?
Exempel på formulär:
• Medlemsansökan
• Rapporteringsformulär
• Enkät
• Omröstning (inloggning och användande av röstkod)
Ändamålet med informationen som inhämtas är att
•
•

Bevilja medlemskap i SPF
Sända relevant information

•
•
•
•

Kunna ta kontakt för att delge information
Ge assistans i fackliga frågor eller frågor gällande ditt medlemskap
Få vetskap om medlemmarnas åsikter i frågor som rör föreningens verksamhet
Val av förtroendemän

Vi upprättar medlemsprofiler baserade på informationen som inhämtas, detta för att kunna
erbjuda service till våra medlemmar. Profilerna baseras på informationen du frivilligt ger
oss. Vi inhämtar ingen information från tredje part.
Informationen inhämtas från formulär på vår webbplats, https://swealpa.se, och lagras i
webbplatsens databaser och i vissa fall även i vårt medlemsregister.
Webbplatsens databaser är lösenordskyddade och ligger på säkerhetsklassad webbserver.
Vid elektronisk omröstning används formulär för röstningsförfarande. Inloggningsuppgifter
och valkod används för att medlem ska kunna delta i omröstning. Valkoden tas fram av en
slumpgenerator och kopplas till respektive medlems e-postadress. När omröstningen är
avslutad raderas personuppgifterna.
Webbplatsen lagras utanför SPF på säkerhetsklassad webbserver. Hanteringen regleras i
personuppgiftsbiträdesavtal.
Cookies
Samtycke till cookies
Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats få
information om cookies och vad de används till. Besökarens samtycke krävs om inte
cookies är nödvändiga för att tillhandahålla den tjänst som besökaren uttryckligen har
begärt. Samtycket lämnas genom att cookies accepteras i webbläsaren.
Du kan stänga av cookies i din webbläsare
Om du inte samtycker till att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares
säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionaliteten på Svensk Pilotförenings
webbplats begränsas och att det inte är möjligt att använda SPF:s inloggade tjänster.
Hur fungerar cookies?
Det finns olika typer av cookies; fasta cookies och sessionscookies. SPF använder båda
dessa typer på sin webbplats. En cookie är en textfil och kan inte ställa till med någon
skada. En webbplats kan bara läsa en cookie den själv skapat.
Vi använder sessionscookies
SPF:s inloggade tjänster använder sessionscookies för att webbservern ska kunna hålla
isär olika användare. Cookien innehåller din identitet och lagras i din dator så länge du är
uppkopplad mot vår inloggade tjänst. När du loggar ut försvinner den. För att kunna
använda våra inloggade tjänster måste du acceptera cookies i din webbläsare.
Vi använder fasta cookies
SPF använder fasta cookies för att underlätta för dig som besökare. När du till exempel
loggar in sparar vi det i en cookie på din mobil, surfplatta eller dator för att kunna visa dig
relevant information nästa gång du besöker oss.
Vi använder cookies för vår besöksstatistik
För att samla in besöksstatistik använder vi cookies. Webbplatsen använder förstapartscookies samt en tredje-parts-cookie från Google. Den information som samlas in omfattar
endast anonyma trafikuppgifter och används av SPF för att förbättra webbplatsens
innehåll.

Hur länge lagrar vi informationen?
Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella
åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När en
medlem avslutar sitt medlemskap raderas dennes personuppgifter i webbplatsens databas.
Personuppgiftspolicy för Svensk Pilotförenings webbplats uppdaterades senast 2021-0608.

