IIS integritetspolicy för Registrarers
personuppgifter
Denna integritetspolicy avser Stiftelsens behandling av Registrarens personuppgifter,
såsom till exempel Registrarens kontaktpersons personuppgifter.

Behandling av personuppgifter
Stiftelsen för Internetinfrastruktur (Stiftelsen) är personuppgiftsansvarig för
behandlingen av personuppgifter som lämnas av Registraren såsom namn,
epostadress och telefonnummer. Stiftelsen behandlar personuppgifterna i enlighet med
gällande personuppgiftslagstiftning.
Uppgifterna sparas så länge avtalsförhållandet mellan Stiftelsen och Registraren
föreligger, och gallras omgående efter att avtalsförhållandet upphört.

Ändamål och laglig grund för behandling
Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att Stiftelsen ska kunna
administrera avtalsförhållandet mellan Stiftelsen och Registraren, uppfylla de
åtaganden som Stiftelsen har enligt Registraravtalet samt skicka ut och administrera
nyhetsbrev och informationsmaterial.
Laglig grund för behandlingen av uppgifterna är för att uppfylla avtalet mellan Stiftelsen
och Registraren, samt för att kunna kontakta Registraren via kontaktpersonen, till
exempel för tekniska och administrativa frågor samt annan information relaterat till
avtalsförhållandet (berättigat intresse).

Samarbetspartners och underleverantörer
Personuppgifterna kan behandlas av någon Stiftelsen anlitat för att fullfölja Stiftelsens
åtaganden. Stiftelsen samarbetar till exempel med följande samarbetsparters och
underleverantörer.
•

Undersökningsföretag för att genomföra undersökningar, såsom årlig Nöjd
Registrar Index.

•

Leverantör för utskick av nyhetsbrev till Registrarer.

Vissa samarbetspartners eller underleverantörer kan ha del av sin verksamhet utanför
Sverige eller EU/EES. Om Stiftelsen för över uppgifter till sådana samarbetspartners
eller underleverantörer säkerställer Stiftelsen bl.a. genom avtal att de behandlar och
skyddar personuppgifterna på sätt som lagen kräver.

Utlämnande
Uppgifterna publiceras på Stiftelsens publika webbsida över Stiftelsens Registrarer.
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Personuppgifter kan komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning,
med anledning av en pågående juridisk process eller efter en tvingande begäran av
myndighet. De uppgifter som då lämnas ut är i normala fall uppgifter nödvändiga för att
kunna identifiera och/eller kontakta en Registrar.

Rätt till registerutdrag, rättelse m.m.
En registrerad har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag innehållande de
personuppgifter Stiftelsen behandlar om denne. En sådan begäran ska tydlig ange
vilken information den registrerade vill ta del av.
Om personuppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella kan den
registrerade också begära att uppgifterna ska rättas eller tas bort.
Den registrerade har även rätt att blockera behandling av uppgifterna och den
registrerade har rätt att motsätta sig att behandling av personuppgifter sker så länge
personuppgifterna inte behövs för de ändamål de samlats in eller personuppgifterna
måste behandlas med anledning av gällande lagstiftning.
Begäran om registerutdrag, rättelse, blockering mm enligt denna punkt görs skriftligen
till Stiftelsens dataskyddsombud.

Kontaktuppgifter
Har den registrerade frågor eller vill lämna synpunkter beträffande Stiftelsens hantering
av personuppgifter kontakta Stiftelsens dataskyddsombud på dataskyddsombud@iis.se
eller nedan angivna adress. Den registrerade vänder sig även till dataskyddsombudet
om den registrerade vill begära rättelse eller annan åtgärd som beskrivs i förestående
punkt.
Stiftelsen för Internetinfrastruktur (IIS)
Box 92073
120 07 Stockholm
Tel +46 8 452 35 00
Org. nr 802405-0190
www.iis.se

Den registrerade har också möjlighet att lämna klagomål avseende Stiftelsens
personuppgiftsbehandling till Datainspektionen.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och IIS meddelar i så fall detta på IIS
hemsida.
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