Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina
personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande
dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och
din integritet.
Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter,
vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar
samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.
Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår
utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål,
och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
MejDej kooperativet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina
personuppgifter. Det är av största vikt att all sådan behandling utförs på ett lagligt och
korrekt sätt som minimerar risken för intrång i din personliga integritet. I ansvaret ligger
att uppgifterna:
 samlas in för särskilda, uttryckliga och berättigade ändamål
 är adekvata, relevanta och inte för omfattande
 korrekta och uppdaterade
 inte förvaras längre än nödvändigt
 behandlas på ett säkert sätt.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte
personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och
lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

För anställda:
att kunna fullgöra våra skyldigheter och bevaka rättigheter enligt anställningsavtal,
kollektivavtal och författningar, kommer MejDej kooperativet att behandla
personuppgifter i form av:
 namn, personnummer, kontaktuppgifter, närmast anhörig
 anställningstid, anställningsform, facklig tillhörighet
 löne- och skatteuppgifter, bankkonto
 arbetstid, frånvaro/frånvaroorsaker, hälsa
 betyg, erfarenheter, utveckling, beteenden och prestationer
 övriga sådana personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för att
MejDej kooperativet ska kunna administrera anställningsförhållandet.

För medlemmar
För att kunna fullgöra våra skyldigheter och bevaka rättigheter enligt medlemsavtalet
och författningar, kommer MejDej kooperativet att behandla personuppgifter i form av:
 Personnummer
Namn
 Adress
 Telefonnummer
 Mailadress
 Namn och telefonnummer på anhöriga, företrädare och arbetsledare
 Beslut från Försäkringskassan eller kommunen
 Andra utredningar
Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.
Personuppgiftsbehandlingen är laglig därför att MejDej kooperativet
 ska kunna fullgöra anställningsavtalet och de på anställningsförhållandet
tillämpliga kollektivavtalen (såsom att betala lön och pension)
 ska kunna fullgöra medlemsavtalet
 fullgöra rättsliga skyldigheter enligt författning (såsom arbetsrättsliga och
skatterättsliga lagar)
 fullgöra rättsliga skyldigheter enligt författning t ex LSS, Socialförsäkringsbalken,
Bokföringslagen, skatterättsliga lagar
 intresseavvägning (såsom allergier/kostönskemål, kontaktuppgifter till anhöriga
och kontaktuppgifter på hemsidan).
 behandling av känsliga uppgifter utförs bara efter nödvändighet och med stöd i
lag.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter internt i vår databas men även i externa program vi
använder för att kunna fullföra vårt arbete och avtal mellan medlem och MejDej
kooperativet eller anställd och MejDej kooperativet. Dina personuppgifter kan
förekomma i Hogia Personal, Hogia Lön, Aiai, Saga Budget, Daganteckningar, Hogia
Ekonomi.
Lagringstiden
Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge som det är nödvändigt för MejDej
kooperativet att fullgöra våra förpliktelser enligt avtalen, att försvara oss mot
arbetsrättsliga anspråk och uppfylla skyldigheter enligt lag. MejDej kooperativet gallrar
löpande ut sådana personuppgifter som inte länge behövs.
Din rätt till information
Du har rätt till insyn i hur personuppgifterna behandlas. Du kan begära att få tillgång till
viss information om behandlingen samt har rätt till att få felaktiga personuppgifter
ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och att få
personuppgifter flyttade från MejDej kooperativets datasystem till en annan aktör (så
kallad dataportabilitet).

Skydd av personuppgifter
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett
säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom
organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska
ha tillgång till dem. Vi har vidtagit åtgärder för att skydda personuppgifter både på
papper och i datorn. När det gäller papper med personuppgifter är dessa förvarade på
ett sådant sätt att ingen utomstående har tillgång till dem. När det gäller
personuppgifter som är databaserade är de skyddade av brandväggar och lösenord.
Kontakt angående personuppgiftshantering
För att ställa frågor eller få förtydligande om MejDej kooperativets hantering av dina
personuppgifter eller om det är något övrigt gällande den nya lagstiftningen ringer du
till växeln på 044-781 51 00 eller mailar till info@mejdej.se.
Då denna policy kan komma att ändras efterhand som ny information, bestämmelser
och lagändring tillkommer ber vi dig att kontrollera vår hemsida för att vara säker på att
du har tillgång till den senaste versionen. Du finner denna policy www.mejdej.se under
fliken Om oss.
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