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Integritetspolicy
Det är av stor vikt för oss att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter.
Vilka uppgifter samlar vi in?
Nätraälven Skog samlar i första hand in uppgifter som du själv valt att lämna till oss, exempelvis
personnummer, adress och uppgifter om din fastighet och ditt skogsinnehav. Dessa uppgifter kan
sedan komma att kompletteras med inhämtad information från bland annat lantmäteriet.
Personuppgifter kan även insamlas via svar på enkäter eller ansökningar och anmälningar av olika
slag. De uppgifter vi lagrar är alltid kopplade till vår verksamhet och våra uppdrag.
Varför samlar vi in information?
Vi behöver registrera personuppgifter för att upprätthålla en god service till dig som medlem samt
för att sköta övriga affärsrelationer. Informationen är även viktigt för att vi ska förstå våra
medlemmar och utveckla Nätraälven Skog som förening.
Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar uppgifterna så länge de behövs för att hantera ärenden, slutföra uppdrag samt fullfölja våra
förpliktelser enligt lag.
Vem får ta del av dina personuppgifter?
För att kunna utföra sina arbetsuppgifter behöver berörda medarbetare på Nätraälven Skog ta del av
dina personuppgifter. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med våra entreprenörer för
att de ska kunna utföra sitt arbete på ett fullgott sätt. När vi enligt lag är skyldiga kan vi också komma
att lämna nödvändig information till myndigheter.
Dina rättigheter
Du har rätt att en gång kostnadsfritt få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. En
sådan begäran skickas skriftligen till Nätraälven Skog och den ska innehålla personnummer samt
underskrift av personen i fråga.
Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas, raderas, begränsas eller blockeras av
Nätraälven Skog.
Du har rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter, det vill säga att du kan få ut och använda
dina personuppgifter på annat håll.
Du har även rätt att lämna klagomål om Nätraälven Skogs hantering av personuppgifter direkt till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se)
Vill du veta mer?
Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på
info@natraalven.se

