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IMM:s integritetspolicy
1. INLEDNING
Institutet Mot Mutor (IMM) är en ideell organisation med syfte att verka för god sed för
beslutspåverkan inom näringslivet liksom samhället i övrigt och att motverka användningen av
mutor och andra otillbörliga förmåner som medel för sådan påverkan.
IMM är mån om att värna den personliga integriteten, att vara transparent med hur
personuppgifter samlas in och behandlas, att inte samla in mer information än vad som är
nödvändigt och att skydda den information som samlas in. I denna policy beskrivs hur IMM
hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR.
Personuppgiftsansvarig är Institutet Mot Mutor, org. nr. 802001-5882.

2. VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN, VARFÖR OCH VAD GÖR VI MED DEM?
Beroende på relation till IMM samlas olika personuppgifter in, och olika grunder finns för
behandlingen. Nedan beskrivs de syften för vilka IMM samlar in personuppgifter och vilket
rättsligt stöd som finns för behandlingen av personuppgifter för respektive syfte.
2.1 Huvudmän, partnerorganisationer och stödjande medlemmar
IMM för register över organisationens huvudmän, partnerorganisationer och stödjande
medlemmar. I dessa register inkluderas personuppgifter avseende relevanta kontaktpersoner för
de aktuella organisationerna och företagen. Dessa personuppgifter avser namn och
kontaktuppgifter (såsom e-postadress och telefonnummer), befattning och kontakthistorik. Vi
använder denna information för att ha en aktuell förteckning över kontaktpersoner, för att kunna
fakturera, för att informera om vad som händer i verksamheten och tillhandahålla service.
Anledningen till behandlingen är att IMM ska kunna uppfylla våra avtalsenliga förpliktelser mot
den organisation eller det företag som du företräder, samt för att IMM ska kunna uppfylla
rättsliga förpliktelser vid t.ex. fakturering.
2.2 Nyhetsbrev, inbjudningar och utförande av events och seminarier samt information om IMM:s verksamhet
För att kommunicera med IMM:s kontakter och nätverk samt för att sprida kunskap och
information om vår verksamhet liksom att marknadsföra IMM:s verksamhet och vad vi kan
erbjuda samlar vi in uppgifter. Uppgifterna kommer huvudsakligen direkt från den som
personuppgiften avser, genom t.ex. anmälan till vårt nyhetsbrev eller vid anmälan till seminarium
eller event anordnat av IMM. De uppgifter som samlas in avser namn, befattning och
kontaktuppgifter och i förekommande fall t.ex. information om specialkost i det fall IMM vid ett
event tillhandahåller förtäring. Vid arrangemang kan vi komma att fotografera och filma, och
sparar då denna dokumentation.
Vi samlar också in information via externa källor för att kontakta företrädare för organisationer
och företag som kan vara intresserade av IMM:s verksamhet eller som kan vara relevanta för
deltagande i aktiviteter anordnade av IMM eller för deltagande i marknadsundersökningar liksom
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framtagande av statistik i frågor med anknytning till IMM:s verksamhet. De uppgifter som samlas
in avser framförallt namn, kontaktuppgifter och information om yrkesroll.
Anledningen till ovan beskrivna behandling av personuppgifter är IMM:s berättigade intresse att
informera om och marknadsföra vår verksamhet samt att skapa kunskap genom t.ex.
marknadsundersökningar, där vi tar hänsyn till och inkluderar en avvägning mot ditt intresse av
integritet. Vid anmälningar till arrangemang behöver vi dina personuppgifter för att kunna utföra
och administrera arrangemanget.
2.3 Kunder, leverantörer och samarbetspartners till IMM
För IMM:s kunder och leverantörer samlar IMM in personuppgifter, som avser t.ex. namn, och
kontaktuppgifter. Detsamma gäller företrädare för samarbetspartners till IMM.
Anledningen till behandlingen är att IMM ska kunna uppfylla våra avtalsenliga förpliktelser
respektive det berättigade intresset att hantera samarbetet.
2.4 När du kontaktar IMM
I samband med att du kontaktar IMM, via t.ex. info-mailen eller en specifik person hos IMM
telefonledes eller vid möte får IMM normalt sett personuppgifter, i form av t.ex. namn och
kontaktuppgifter. Vi behandlar dessa uppgifter för att bemöta det du kontaktar oss om och för att
förbättra vår verksamhet och den information som vi tillhandahåller.
För att uppfylla det berättigade intresset att kommunicera med dig behandlar IMM dessa
personuppgifter.
2.5 Ansökan om anställning eller praktik hos IMM
Vid ansökan om anställning eller praktik hos IMM behandlar vi dina lämnade personuppgifter för
att hantera ansökan, samt för att kunna återkoppla till dig med anledning av ansökan. De
personuppgifter som därigenom kan komma att behandlas är namn, personnummer,
kontaktuppgifter, betyg, intyg, fotografi, information om nuvarande och tidigare befattningar och
referenser. Enbart efter ditt godkännande kompletterar vi ansökan på egen hand med information
från referenser.
Anledningen till behandlingen är det berättigade intresset IMM har att utföra behandlingen för
att kunna administrera och hantera din ansökan.
2.6 Förtroendeuppdrag i IMM
För den som har förtroendeuppdrag i IMM, som styrelseledamot, medlem i Etiknämnden eller i
annan särskilt sammansatt arbetsgrupp i IMM samlar vi in och behandlar namn,
kontaktuppgifter, befattning och uppgifter som behövs för att kunna betala ut eventuellt arvode
(t.ex. personnummer och kontouppgifter). Vi använder också uppgifterna för att löpande
informera om IMM:s verksamhet.
Anledningen till behandlingen är för att kunna fullgöra avtalet om förtroendeuppdraget och det
berättigade intresset att informera om verksamheten.
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3. HUR DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
När IMM använder externa parter för att hantera administrationen i verksamheten överlämnas
uppgifter i nödvändig utsträckning till sådan extern part. IMM använder t.ex. extern leverantör
för fakturering och redovisning, för administration av hemsidan och vid utskick av nyhetsbrev,
inbjudningar och annan information för teknisk administration av utskicken och administration
till seminarier och events. När vi anordnar arrangemang gemensamt med andra parter delar vi
normalt sett information om anmälda (inkl. namn, kontaktuppgifter och befattning) med dessa
parter.

4. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi skyddar dina personuppgifter med hjälp av tekniska och organisatoriska åtgärder så att endast
de som behöver ha tillgång till uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

5. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?
Vi sparar bara dina uppgifter så länge som vi bedömer det berättigat utifrån angiven grund för
behandling av personuppgifterna. I vissa fall kan det finnas lagstadgade lagringstider, och i dessa
fall sparar vi uppgifterna så länge som lagen kräver.

6. DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att:
• begära ut ett registerutdrag över de personuppgifter som IMM har sparat om dig;
• begära att få dina uppgifter rättade eller raderade ifall de är felaktiga, ofullständiga eller
irrelevanta;
• begära att få dina uppgifter raderade, dock inte i det fall det finns ett lagstadgat krav på
IMM att bevara dina personuppgifter;
• begära att IMM begränsar användandet av dina personuppgifter för vissa syften;
• begära att dina personuppgifter lämnas till dig i digitalt format;
• beslut kring dig inte fattas genom automatiskt beslutsfattande.
Grundas behandlingen av dina personuppgifter på samtycke kan du när som helst ta tillbaka ditt
samtycke.
Du kan kontakta oss via info@institutetmotmutor.se om du vill använda dina rättigheter enligt
ovan.
Du har också rätt att ge in klagomål till Datainspektionen; https://www.datainspektionen.se/omoss/kontakta-oss/

