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Information om behandling av personuppgifter 

hos Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne  
 

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne (”Byrån”) behandlar 

personuppgifter om dig som har ett ärende hos oss eller vänder dig till oss 

för rådgivning. Byrån är därför personuppgiftsansvarig för behandlingen av 

dina personuppgifter. Det betyder att byrån är ansvarig för att dina uppgifter 

hanteras korrekt och för att informera dig om dina rättigheter.  

 

Du kan alltid kontakta byrån via info@adbnorraskane.se eller 042 28 48 45 

om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter. 

 

Vår behandling av dina personuppgifter 

Vi behandlar endast dina personuppgifter för att kunna ge dig den 

rådgivning du efterfrågar, besvara dina frågor och driva ditt ärende i enlighet 

med dina önskemål. Därmed finns ett berättigat intresse med vår behandling 

av dina uppgifter. Specifikt kan behandlade personuppgifter innehålla 

kontaktinformation (till exempel e-postadress och telefonnummer), bevis på 

identitet (till exempel ett personnummer) och ärendeinformation. 

Behandlingen är också nödvändig inför ett eventuellt avtal mellan dig och 

byrån om att vi ska vara ombud i ditt diskrimineringsärende, och därefter för 

att vi ska kunna uppfylla vår del av vilket avtal som helst med dig. 

 

Medlemmar får möjlighet att samtycka till att få ta del av vårt nyhetsbrev. 

 

Känsliga personuppgifter får enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) bara 

behandlas i vissa fall. Om du har lämnat känsliga personuppgifter till oss, 

exempelvis uppgifter om etnicitet, religiös övertygelse, hälsa, eller sexuell 

läggning, behandlar vi bara dessa eftersom det är nödvändigt för att fastställa 

eller göra gällande rättsliga anspråk i ditt diskrimineringsärende.  

 

All behandling sker i enlighet med principerna i GDPR, vilket bland annat 

innebär att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt samt 

bara för de ändamål som vi informerat dig om ovan. 
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Vi använder inte någon information som du tillhandahåller för 

automatiserade beslutfattande, inklusive profilering. 

 

Om vi behöver mer information för att kunna besvara din fråga eller inleda 

en utredning så återkommer vi. Information kan samlas in från offentliga 

källor, och med ditt samtycke, från motparter, korrespondens och 

registreringsformulär. De uppgifter vi samlar in då kommer användas för 

samma ändamål som nämnts ovan. 

 

Du väljer själv vilka personuppgifter du vill lämna till oss, men hur mycket 

information du lämnar kan påverka vilken rådgivning vi kan ge dig. 

 

Vi delar bara din personliga information med företag och organisationer som 

utför datahantering eller supporttjänster till oss (till exempel datalagring och 

molntjänster), och, med ditt samtycke, relevanta tillsynsmyndigheter och 

motparter. 

 

Hur länge sparas dina uppgifter? 

Hur länge dina uppgifter kommer att sparas hos oss beror på vilken typ av 

rådgivning du har efterfrågat.  

 

Om du till exempel främst har vänt dig till oss för att få mer information om 

diskriminering och vi kan besvara dina frågor utan någon mer omfattande 

kontakt, så kommer dina uppgifter att raderas senast fyra veckor efter vår 

sista kontakt med dig. 

 

Om du har ett ärende hos oss, sparar vi dina personuppgifter i sex månader 

efter att ditt ärende preskriberas enligt diskrimineringslagen. Vi sparar bara 

dina uppgifter för att du ska kunna ta tillvara dina rättigheter enligt 

diskrimineringslagen så långt som möjligt, i enlighet med din önskan om 

rådgivning och det eventuella uppdrag du gett oss enligt fullmakt. 
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Dina rättigheter 

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att 

du när som helst kan: 

• begära att få ett utdrag på vilka uppgifter vi har om dig, 

• begära att vi rättar uppgifter som inte stämmer,  

• begära att vi raderar dina uppgifter, 

• begära att vi begränsar hur vi använder dina uppgifter, 

• invända mot behandling som vi grundar på ett berättigat intresse (se 

ovan under Vår behandling av dina personuppgifter), och 

• begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, 

s.k. dataportabilitet. 

 

Kontakta din handläggare om du vill göra en begäran om något av 

ovanstående.  

 

Du har rätt att vända dig till Datainspektionen med ett klagomål om du är 

missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne önskar dock att du i första hand 

vänder dig till oss för frågor och synpunkter kring vår 

personuppgiftsbehandling. 

 

Mer information om dataskyddsförordningen (GDPR) finns på 

www.datainspektionen.se. 


