Integritetspolicy
FMI, Branschorganisationen Färg Möbler och Interiör (”FMI”), värnar om skyddet för den
personliga integriteten och att du ska känna dig trygg i hur dina personuppgifter behandlas
hos oss. I denna Integritetspolicy informerar vi dig om hur vi samlar in och använder dina
personuppgifter samt vilka rättigheter du har och hur du påkallar dina rättigheter. FMI följer
reglerna i GDPR, General Data Protection Regulation och Dataskyddslagen.
Personuppgiftsansvarig
Branschorganisationen Färg Möbler och Interiör (FMI), org. nr. 802457-0312, är
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för denna
Integritetspolicy. För vissa behandlingar, såsom exempelvis medlemsregistret och
registrering av anmälningar till utbildningar, är Branschorganisationen Färg Möbler och
Interiör gemensamt ansvarig med FMI, Färg Möbler Interiör Service AB, (FMI), org.nr.
556074-0630. För behandling av personuppgifter i prenumerationsregistret är FMI, Färg
Möbler Interiör Service AB ensamt personuppgiftsansvarig. Adressen till båda
personuppgiftsansvariga är: Box 92107, 120 07 Stockholm. FMI behandlar dina
personuppgifter i enlighet med de regler som vid var tid gäller för sådan
personuppgiftsbehandling.
Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en människa direkt eller indirekt,
exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, foton.
Ljudinspelningar som lagras elektroniskt, enskild firmas organisationsnummer, IP-nummer
på din tekniska mottagarutrustning, betalningsinformation, kundnummer eller annan
information som kan kopplas till en fysisk person som är i livet.
Behandling av personuppgifter är en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande
personuppgifter. Även åtgärder som sker utanför IT-system är att anse som behandling,
vilket är fallet när det gäller personuppgifter som ingår i register.
Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?
FMI samlar in, registrerar, behandlar och lagrar följande personuppgifter i strukturerat
material (ärendehanteringssystem) och i ostrukturerat material (t ex på websidor, i e-post,
artiklar) samt i elektronisk form och pappersform för nedan beskrivna situationer och för
följande ändamål:
Medlemsregister
Vid medlemskap i FMI sker insamling, registrering, lagring av de uppgifter som vi ber dig
lämna till oss. Utöver registrering av firma/företagsnamn bearbetar vi följande
personuppgifter kopplade till medlemsföretaget: namn på medlemsföretagets ägare, epostadress till företagets ägare, telefonnummer till företagets ägare, adress, postnummer
och ort till företagets ägare, registrering av fakturaadresser till företagets ägare i

förekommande fall, kundnummer, uppgifter om medlemsföretagets betalning av medlemsoch serviceavgifter. Det kan också förekomma att vi registrerar namn på anställda
kontaktpersoner i företaget och deras befattning, e-postadress och telefonnummer.
Prenumerationsregister
I prenumerationsregistret registreras nödvändiga prenumerationsuppgifter: företagsnamn,
utdelningsadress för tidningen, fakturaadress, kundnummer, namn på fysisk person som är
prenumerant samt e-postadress till den som är prenumerant och uppgift om betalning skett
för prenumerationen.
Nyhetsbrev
Om du har anmält att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev registrerar vi endast ditt namn
och e-postadress som du lämnat till oss. För att du ska kunna prenumerera på nyhetsbrevet
måste du ge ditt samtycke till att vi samlar in dina personuppgifter och lagrar och använder
dem i enlighet med villkoren i denna policy. Du kan när som helst säga upp denna
prenumerationen genom att klicka på uppsägningslänken som finns längst ned på
nyhetsbrevet. Du kan också ta direkt kontakt med oss och begära att bli borttagen från epostlistan.
Förfrågningar och intresseanmälningar
På vår webbplats kan du anmäla intresse för medlemskap i FMI eller för en kurs eller för att
få information om en medlemsförmån. I formuläret ombeds du att lämna uppgift om
företagsnamn, ditt personnamn, e-postadress och telefonnummer. Uppgifterna lämnas av
dig och registreras hos oss för att vi ska kunna kontakta dig och ge dig relevant information
om medlemskap i FMI, utbildningar och medlemsförmåner. Uppgifterna raderas efter att vi
kommit i kontakt med dig och sparas aldrig mer än en månad efter det att vi tagit emot din
förfrågan via hemsidans webbplats.
Hantering av personnummer
FMI behandlar personnummer endast i det fall det är motiverat vilket är fallet då den
juridiska personen, medlemsföretaget, bedrivs som enskild näringsverksamhet och
organisationsnumret är ett personnummer.
FMI behandlar aldrig känsliga personuppgifter.
Hantering av personuppgifter
Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att administrera medlemsregistret och
att tillhandahålla medlemsservice, dvs. ge dig de tjänster och medlemsförmåner som ingår i
medlemskapet samt att fakturera medlems- och serviceavgifter. Likaså behövs uppgifter om
vem som är behörig att företräda medlemsföretaget i kontakter med FMI och behörig att
motta viktig information, kallelser till stämmor. Syftet med att registrera vissa anställdas
uppgifter med namn och e-postadress samt telefonnummer och befattning inom

medlemsföretaget är att dessa personer parallellt med ägare till medlemsföretaget är
mottagare av viktig medlemsinformation. Ett annat syfte med behandlingen är att informera
om- och erbjuda våra kurser, seminarier och evenemang. Det kan också förekomma att vi
skickar ut enkäter för att utvärdera kurser, seminarier och andra aktiviteter eller tjänster.
Syftet med registreringen av nödvändiga personuppgifter i prenumerationsregistret är att
FMI ska kunna fullgöra vårt åtagande enligt avtal med prenumeranter och för att kunna
fakturera prenumerationsfakturor.
Därutöver kan vi även komma att använda personuppgifter för att informera dig om
medlemsförmåner, produkter och tjänster som vi erbjuder och som kan vara av intresse för
dig. Behandling av personuppgifter kan också förekomma vid marknadsföring av
medlemserbjudanden, tjänster och produkter.
Rättsliga grunder för hanteringen av personuppgifter
Medlemsregister och prenumerationsregister samt anmälan till utbildningar:
Vi behandlar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal då det är nödvändigt för
att FMI ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig som medlem i FMI (t ex
administrera ditt medlemskap och tillhandahålla medlemsförmåner samt relevanta
erbjudanden) och/eller som prenumerant på FMI:s branschtidning ( t ex administration av
din prenumeration) eller då du deltar i utbildningar eller evenemang, och med stöd av
intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter,
exempelvis ett intresse av att få informera om nya tjänster i medlemskapet, nya
medlemsförmåner, erbjuda utbildningar och för att skicka ut medlemsinformation till dig
eller skicka inbjudningar till dig till olika evenemang, t ex mässor och evenemang.
Rättslig grund för hanteringen av personuppgifter när du prenumererar på vårt
nyhetsbrev: Samtycke.
Rättslig grund för hanteringen av personuppgifter vid förfrågningar och
intresseanmälningar: Intresseavvägning/berättigat intresse.
Skyldigheter enligt lag
I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av
bokföringsskyldighet, begäran från myndighet.
Rättslig grund för hanteringen: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är
skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.
Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?
Insamling av dina personuppgifter sker i första hand direkt från dig i samband med att
företaget ansöker om medlemskap i FMI eller då företaget beviljas medlemskap i FMI och
dina personuppgifter registreras på grund av att du äger företaget eller har en ledande
ställning i företaget eller har uppgetts vara kontaktperson för företaget. När du meddelar

FMI att du vill prenumerera på branschtidningen så registrerar vi de personuppgifter som du
uppger om dig själv, dock aldrig personnummer. Insamling av personuppgifter sker då du
anmäler dig för att få digitala nyhetsbrev eller digital medlemsinformation, för att anmäla
dig till och delta på utbildningar, seminarier eller andra aktiviteter. Det förekommer att vi
samlar in uppgifter om ägare och personer i ledande befattningar på medlemsföretaget
genom bolagsupplysningar som är allmänt tillgängliga, t ex Bisnode, Allabolag.se, hitta .se.
Den som lämnar in personuppgifter om andra personer på medlemsföretaget inom ramen
för medlemsuppgiftsinsamlingen är skyldiga att kontrollera att samtycke inhämtats för att
lämna dessa uppgifter.
Om cookies
När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom
att använda s k cookies. För mer information om hur vi använder cookies kontakta
Branschorganisationen Färg Möbler och Interiör via e-post: info@fmibranschen.se eller
telefon 08-640 66 38.
Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
FMI säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock behöva anlita andra parter för
att utföra vissa uppgifter i verksamheten, exempelvis bokföringsbyrå, revisorer, leverantörer
som tillhandahåller IT tjänster, IT-support med flera.
Dessa blir då att betrakta som personuppgiftsbiträden med vilka FMI tecknar särskilda
personuppgiftsbiträdesavtal. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträdena noggrant för att
säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för
personuppgifter enligt upprättade personuppgiftsbiträdesavtal.
Eftersom Branschorganisationen Färg Möbler och Interiör är personuppgiftsansvarig
antingen ensamt eller gemensamt med FMI, Färg Möbler Interiör Service AB så anlitas
personuppgiftsbiträden endast för de ändamål som är förenliga med de ändamål som vi
själva har för behandlingen av personuppgifter.
Personuppgiftsbiträde utanför EU/EES
Om FMI delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller
genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES, så
är vi i egenskap av personuppgiftsansvariga för att vidta alla rimliga legala, tekniska och
organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddet för personuppgifter är detsamma som
inom EU/EES.
Om FMI använder leverantörer som hanterar dina personuppgifter för vår räkning utanför
EU/EES vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, t ex tecknar avtal som inkluderar de
standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU kommissionen och
som finns tillgängliga på EU kommissionens webbplats.

Självständigt personuppgiftsansvariga
FMI kan komma att dela dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt
personuppgiftsansvariga. Det kan gälla t ex myndigheter och banker. När FMI delar dina
personuppgifter med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den
organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.
Hur skyddar vi dina personuppgifter?FMI prioriterar din säkerhet och vidtar åtgärder för att
alltid skydda dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och
Dataskyddslagen. Det gäller såväl genom tekniska som organitoriska skyddsåtgärder.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
FMI sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive
ändamål. De lagras endast så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med
behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller
avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt så att de inte kan kopplas till dig. Vi har
gallringsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre tid än vad som
behövs för det specifika ändamålet. Lagringstiden kan variera beroende på ändamål med
behandlingen och hur länge uppgiften är nödvändig för ändamålet.
Vissa uppgifter i bokföringen måste sparas i sju år på grund av lagstiftning. FMI sparar
personuppgifter i medlemsregistret respektive prenumerationsregistret till dess att
åtaganden som behandlingen grundar sig på inte längre kräver behandling. Personuppgifter
raderas när du har deltagit i en utbildning och full betalning har erlagts. Gäller det uppgifter
som du har lämnat om t ex särskilda önskemål specialkost så raderas sådana uppgifter
omgående.
Dina rättigheter som registrerad och hur du hanterar dina rättigheter
Som registrerad har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Ansökan om
registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina rättigheter nedan ska vara skriftlig och
egenhändigt undertecknad av den utdraget avser. Skicka din begäran till
personuppgiftsansvarig: Branschorganisationen Färg Möbler och Interiör, Box 92107, 120 07
Stockholm eller FMI, Färg Möbler Interiör Service AB, Box 92107, 120 07 Stockholm. Vi
kommer att besvara dina önskemål skyndsamt och senast inom 30 kalenderdagar. Om din
begäran görs elektroniskt kan du som registrerad också kunna begära att få ut informationen
elektroniskt. I så fall skickar du ett mejl till info@fmibranschen.se
Rätt till tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har därför rätt att få ett
utdrag från oss över de personuppgifter som vi behandlar om dig. Vi kommer också att vidta
åtgärder för att säkerställa att uppgifterna lämnas ut till rätt person.
Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

Rätt till radering
Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter borttagna:
•
•
•
•
•

Om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.
Om du invänder mot en intresseavvägning som vi gjort vilken grundar sig på vårt
berättigade intresse, där ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade
intresse.
Om dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt.
Om personuppgifterna har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har
föräldraansvaret för.
Om uppgiften inhämtats med stöd av samtycke och du vill återkalla ditt samtycke

Det kan dock vara så att vi har rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som
hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan också vara så att
behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara
rättsliga anspråk.
Rätt till begränsning
Du har rätt till begränsad behandling under tiden det utreds om uppgifter och behandlingen
är korrekt. Du kan då begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.
Om, och när vi inte längre behöver dina personuppgifter för de fastställda ändamålen är vår
rutin att uppgifterna raderas. Om du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa,
göra gällande eller försvara rättsliga anspråk så kan du begära begränsad behandling hos
oss, vilket innebär att du kan begära att vi inte rensar och raderar dina uppgifter.
Om du har gjort en invändning mot personuppgiftsbehandling som vi gör med stöd av en
intresseavvägning som rättslig grund kan du begära begränsad behandling under den tid vi
behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina
intressen av att få uppgifterna raderade.
Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara utöver själva
lagringen behandla personuppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga
anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat samtycke.
Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på
intresseavvägning eller uppgift av allmänt intresse inklusive profilering.
Du har också rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföringsändamål, dvs.rätt att
slippa direktmarknadsföring.
Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndigheter
eller organisation. Du har rätt att få de uppgifterna som rör dig som registrerad överförda i
ett strukturerat allmänt använt och maskinläsbart format. Du har rätt att få uppgifterna till
dig själv och om det är tekniskt möjligt till annan personuppgiftsansvarig.
Tillsynsmyndighet
Datainspektionen är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen
kring dataskydd. Datainspektionen, www.datainspektionen.se.
Om du har några frågor
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar dina
personuppgifter. Skicka i så fall ett mejl till oss på följande e-postadress:
info@fmibranschen.se
Denna Integritetspolicy är senast uppdaterad den 9 april 2019.

