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Rio Göteborgs policy för hantering av personuppgifter 

Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ följer EU:s dataskyddsförordning GDPR (General 

Data Protection Regulation) som trädde i kraft den 25 maj 2018 och som ersatte 

Personuppgiftslagen (PUL). Den nya dataskyddsförordningen verkar för att ytterligare säkra 

hanteringen av personuppgifter, som används av företag, för att skydda den personliga 

integriteten.  

 

Vilka personuppgifter hanterar Rio Göteborg? 

Rio Göteborg hanterar personuppgifter om anställda, om kunder och personuppgifter från de 

som söker anställning hos oss. Rio Göteborg är ansvarig för den säkra hanteringen av dessa 

uppgifter. Med personuppgifter menas alla typer av uppgifter som kan knytas till en individ; 

detta innefattar bland annat: namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post, fotografier 

och videor. Vissa typer av personuppgifter är av speciellt känslig natur, så som uppgifter om 

hälsa, kontonummer, facklig tillhörighet, religiös åskådning eller etnisk tillhörighet. De 

personuppgifter som Rio Göteborg hanterar lagras i säkra mappar på vår server och delvis i ett 

fysiskt arkiv. Personuppgifter som inkommer via mail flyttas till server eller arkiv och mailet 

raderas sedan. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning om hur Rio Göteborg skyddar dina 

personuppgifter. 

 

Personuppgifter om anställda och medlemmar 

Rio Göteborg hanterar främst personuppgifter om anställda och medlemmar. Dessa inkluderar 

till exempel namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer, fotografier, videor, närmaste 

anhörig, kontonummer och uppgifter om hälsa och sjukskrivningar, samt vissa tillfälligt lagrade 

personuppgifter.   

Som anställd eller medlem hos Rio Göteborg så krävs det att kooperativet lagrar vissa 

personuppgifter om sina medlemmar för att verksamheten skall kunna fungera. Vi ser dock till 

att känsliga personuppgifter lagras så säkert som möjligt på vår server. Uppgifter om, till 

exempel, lönekonton och sjukskrivningar har endast styrelsen tillgång till och informationen 

lagras i låsta mappar på vår server. Tillfälligt insamlade personuppgifter, som till exempel 

passuppgifter inför en företagsresa, raderas så snart som de inte längre behövs för verksamheten. 

Kontaktuppgifter till våra anställda vill Rio Göteborg kunna publicera på vår hemsida. Detta 

kan vi dock inte göra utan den anställdas samtycke och därför får varje anställd fylla i en 

medgivandeblankett för publicering av personuppgifter kopplade till arbetet. Naturligtvis har 

den anställde rätt att neka till publiceringen av personuppgifter.  

GDPR medför större rättigheter för varje individ och det viktigaste är att vi alla äger rätten till 

våra egna personuppgifter. I korthet, som anställd eller medlem i Rio Göteborg har du bland 

annat rätt till: 

- att inga personuppgifter publiceras utan ditt uttryckta och otvetydiga samtycke. 
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- att återkalla samtycke. 

- att få utdrag på dina lagrade personuppgifter. 

- att kräva rättning av felaktiga personuppgifter. 

- att flytta dina personuppgifter. 

- att få alla dina personuppgifter raderade den dag du slutar arbeta hos oss (undantaget 

personuppgifter som förekommer i tryckta och publicerade rapporter). Om du inte 

genast kräver att dina personuppgifter raderas vid avslutat anställning kommer Rio 

Göteborg att lagra dessa uppgifter i tre år efter kontraktets upphörande.   

 

Personuppgifter om kunder 

Rio Göteborg hanterar vissa personuppgifter gällande kunder i våra leverantörsregister och i de 

avtal som vi tecknar med våra beställare. Kontaktuppgifter som rör juridiska personer räknas 

dock inte som personuppgifter medan uppgifter om enskilda näringsidkare och kontaktpersoner 

på företag gör det. Rio Göteborg har enligt GDPR rätt att hantera dessa uppgifter då de är 

nödvändiga för att uppfylla våra avtal och vårt uppdrag gentemot Länsstyrelsen. Rio Göteborg 

kommer lagra dessa uppgifter, i säkra mappar på vår server, senast till den dag då kooperativet 

upplöses, om inte en kund kräver att få sina uppgifter raderade efter avslutad kundkontakt.  

Som kund har du bland annat rätt till: 

- att inga personuppgifter publiceras utan ditt uttryckta och otvetydiga samtycke. 

- att återkalla samtycke. 

- att få utdrag på dina lagrade personuppgifter. 

- att kräva rättning av felaktiga personuppgifter. 

- att flytta dina personuppgifter. 

- att radera vissa uppgifter ett år efter avslutad kundkontakt. 

 

Personuppgifter från ansökningar 

Rio Göteborg får årligen in en mängd ansökningar i form av CV:n till våra mailkonton. Dessa 

CV:n lagras på vår server under den aktuella säsongen och raderas sedan vid årets slut. De 

personer som är fortsatt intresserade av anställning vid Rio Göteborg får därmed inkomma med 

en ny ansökan efterföljande år. 
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Vem skall jag kontakta vid frågor? 

Rio Göteborg är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in av företaget 

gällande anställda, kunder och ansökande. Nedan följer våra kontaktuppgifter: 

Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ (org. nr. 767627–0987) 

Slakthusgatan 8A 

415 02 Göteborg 

 

Vid frågor maila oss på: kontakt@riogbg.se 

 

Länk till ytterligare information om GDPR: 

 https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/ 

 

 

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

