
Föreningen Immaterialrättsligt Forums (FIF) Integritetspolicy 
 
Detta är Föreningen Immaterialrättsligt Forums (”FIF”) integritetspolicy för personuppgifter. I 
denna beskrivs vilka uppgifter föreningen samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt 
du kan ha kontroll över dina egna uppgifter som behandlas av föreningen samt hur du kan 
kontakta föreningen. FIF är personuppgiftsansvarig i enlighet med denna policy och ansvarar 
för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. FIF respekterar din integritet och rätten att 
ha kontroll över dina personuppgifter. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och endast för 
de ändamål som anges nedan. 
 

A. Personuppgiftsansvarig 
Föreningen Immaterialrättsligt Forum (organisationsnummer 802420-4128) är 
personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för 
föreningens verksamhet. FIF har till uppgift att främja diskussion och utveckling inom det 
immaterialrättsliga området genom bl.a. samverkan mellan praktiskt eller vetenskapligt 
yrkesverksamma, även som att idka därmed förenlig verksamhet. 
 

B. Vilka personuppgifter samlas in? 
De personuppgifter som FIF samlar in är namn, e-postadress, telefonnummer och postadress.  
 
Med medlemmar avses nedan såväl individuella medlemmar som företagsmedlemmar samt i 
dessa fall de representanter för företaget som företaget anmält för utskick m.m. och därmed 
berörs av föreningens personuppgiftsbehandling. 
 

C. Varför behandlar vi dina personuppgifter och vilka är ändamålen? 
För att FIF ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål 
kopplade till verksamheten. FIF behandlar personuppgifter för att kunna kommunicera med 
sina medlemmar (kallelser till seminarier m.m.), hantering av medlemskap i föreningen och 
relaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter), övrig föreningsadministration, 
såsom deltagarförteckningar vid seminarier, sammanställning av statistik och uppföljning, 
kontakter med medlemmar och publicering av material på webbplats. 
 

D. Vilka delar vi personuppgifter med? 
FIF delar inte dina uppgifter med tredjeman. 
 

E. Vilken rättslig grund har FIF för personuppgiftsbehandling? 
I och med att du lämnar personuppgifter till FIF registreras och lagras uppgifter om dig för att 
behandlas för angivna ändamål. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är  
fullgörande av avtal eller berättigat intresse. Vi behandlar därmed dina personuppgifter 
hänförligt till medlemsåtagande eller med stöd av en intresseavvägning för angivna ändamål. 
Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning. 
 

F. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
FIF kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av 
personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna 
kvarstår kommer uppgifterna att raderas. Uppgifterna raderas alltid efter begäran. 
 



 
G. Vilka rättigheter har du? 

Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter, vilket betyder att du har rätt att få besked 
om personuppgifter som rör dig som behandlas och, om så är fallet, även få information om 
vilka uppgifter det är fråga om. Du har även rätt att begära ett registerutdrag med en kopia 
av de personuppgifter som är registrerade. Vidare kan du alltid motsätta dig FIF:s behandling 
av dina personuppgifter samt begära rättning, radering eller överföring av uppgifterna. Du 
har alltid möjlighet att återkalla eventuellt  samtycke till behandling av dina personuppgifter. 
Om du är missnöjd med FIF:s personuppgiftsbehandling har du möjlighet att vända dig till 
Datainspektionen. 
 

H. Vill du veta mer? 
Har du frågor om FIF:s personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter mailar du på 
adressen mail@fif.re 
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