SKAP:S INTEGRITETSPOLICY
Gäller från och med 2018-05-25
I denna integritetspolicy förklarar vi hur SKAP samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver
också dina rättigheter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det är viktigt att du tar del av
och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid
välkommen att kontakta kansliet vid eventuella frågor.
Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person t ex namn,
kontaktuppgifter, bilder, IP-nummer osv.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med
personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte. Exempel på
vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring
och radering.
Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
SKAP – Sveriges kompositörer och textförfattare, org. nr 802001-1337, Hornsgatan 103, Box 17092, 104 62
Stockholm, är personuppgiftsansvarig för föreningens behandling av personuppgifter.
Här listar vi vilka personuppgifter vi samlar in och i vilket ändamål:
Ändamål
För att kunna hantera
ansökan om att bli
medlem i SKAP.

Behandlingar som utförs

•

•

•
•

Insamlande av uppgifter
i ett webbaserat
formulär.
Kontroll av uppfyllande
av antagningskriterier
och Stim-avräkning.
Beslut av SKAP:s
styrelse.
Besked om antagning till
den sökande. Om
antagen, se hantering av
medlemsskap. Om ej
antagen raderas
uppgifterna från
webbformuläret,
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Kategorier av personuppgifter

•
•
•
•

•
•

För- och
efternamn.
Artistnamn
(frivilligt)
Personnumm
er.
Kontaktuppgifter (t.ex.
adress, e-post och
telefonnummer).
Webbplats (frivilligt)
Skärmdump av Stimavräkning
Motivering till
medlemsskap (frivilligt)

beslutsuppgift sparas i
sekretessbelagda
styrelseprotokoll
Laglig grund: Lagstödet om avtal. Denna behandling av dina personuppgifter krävs för att vi ska
kunna hantera din ansökan till medlemsskap. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte hantera
din ansökan. Frivilliga uppgifter behandlas genom lagstödet om samtycke och är inte
obligatorisk för hantering av ansökan.
Lagringsperiod: Till dess att ansökan har hanterats, beslutats och registrerats.

Ändamål
För att kunna hantera
medlemsskapet

Behandlingar som utförs

•

•

•
•

•

Registrering i
medlemsdatabas och i
verktyg för
medlemsbrevsutskick.
Information till Stim för
hantering av
medlemsavgift på
Stimavräkning.
Medlemskommunikatio
n via e-post och brev.
Avstämning av
inträdes- och
medlemsavgifter med
SKAP:s ekonom samt
Stim.
Registrering av
anmälda samt
fullmakter till
årsstämma

Kategorier av personuppgifter

•
•
•
•

•
•

För- och
efternamn.
Artistnamn
(frivilligt)
Personnum
mer.
Kontaktuppgifter (t.ex.
adress, e-post och
telefonnummer).
Webbplats (frivilligt)
Motivering till
medlemsskap
(frivilligt)

Laglig grund: Lagstödet om avtal. Denna behandling av personuppgifter krävs för att vi ska
kunna fullgöra våra åtaganden enligt medlemsskapet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra
åtaganden inte fullgöras och du riskerar att inte kunna vara medlem.
Lagstödet om intresseavvägning. För medlemsbrev sker behandling av dina
personuppgifter av berättigat intresse för att kunna ge dig som medlem kontinuerlig och
relevant information om organisationen, dina rättigheter och erbjudanden.
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Lagringsperiod: Till dess att medlemmen ansöker om utträde ur SKAP. Därefter i två år för
att kunna erbjuda medlemmen inträde utan ansökningsförfarande och inträdesavgift. Därefter
anonymiseras personuppgifterna automatiskt för statistiska ändamål. Medlemmen kan frivilligt
avregistrera sig från medlemsbrev men får då inte all medlemsinformation.
Ändamål
För att kunna erbjuda
och hantera
anmälningar till
evenemang som tex
seminarier,
utbildningar, workshops
och medlemskvällar.

Behandlingar som utförs

•
•
•

Inbjudningar via e-post
Registrering på
anmälningssidor
Sammanställning av
listor

Kategorier av personuppgifter

•
•
•
•
•

Namn
Titel
Organisation/företag
E-post
Ev. matpreferenser
(frivilligt)

Laglig grund: Lagstödet om samtycke. Denna behandling av dina personuppgifter sker för
att SKAP ska kunna genomföra det erbjudna evenemanget och erbjuda förtäring som
inte åsamkar fysiska besvär vid allergier.

Lagringsperiod: Till dess att evenemanget har genomförts och eventuell betalning skett.
Namn och e-post sparas i två år för att kunna erbjuda liknande evenemang. Information om
ev. matpreferenser som kan utgöra så kallad känslig kategori av personuppgifter raderas efter
det erbjudna evenemanget har ägt rum.
Ändamål
För att kunna
genomföra
utbetalning av
ersättning för
kopiering av
upphovsrättsligt
skyddade verk i
undervisningsverksamhet
(t.ex. i musikoch kulturskolor).

Behandlingar som utförs

•

•

Insamlande av
uppgifter på
upphovsrättsinnehavar
e vars notverk har
kopierats på
Kulturskolor.
Delad information med
Bonus, Stim, Fst och
Musikförläggarna som
ansvarar för
utbetalning till
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Kategorier av personuppgifter

•
•

•
•

Namn
Kontaktuppgifter
(address, telefon, epost)
Kontouppgifter
Upphovsrättsligt verk

•

•

respektive grupp av
upphovspersoner.
Information till berörda
upphovspersoner samt
insamling av
bankuppgifter för att
kunna betala ut
ersättning till icke Stimanslutna
Information till SKAP:s
ekonomikonsult för
utbetalning till icke
Stim-anslutna

Laglig grund: Lagstödet om rättslig förpliktelse enligt upphovsrättslagen (SFS
1960:729) och lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt (SFS 2016:977).
Lagringsperiod: I upp till tre år enligt tillämplig lag. Därefter i åtta år enligt bokföringslagen
för de utförda utbetalningarna.
Ändamål
Stipendier och priser till
upphovspersoner

Behandlingar som utförs

•
•
•

•
•
•

Ansökan till stipendier
Utseende av stipendiat
Nominering och
utseende av pristagare
I pris
Informera
stipendiat/pristagare
Utbetalning av
kontantsumma
Kommunikation om
stipendiat/pristagare
på webbplats samt
sociala medier

Kategorier av personuppgifter

•
•

•

Namn
Kontaktuppgifter
(address, telefon, epost)
Bankuppgifter

Laglig grund: Lagstödet om intresseavvägning. Dessa uppgifter behandlar vi av ett berättigat
intresse för att kunna utse och dela ut priser och stipendier till upphovsrättspersoner.
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Lagringsperiod: I två år efter att priset/stipendiet har delats ut för att kunna göra en korrekt
redovisning. Utbetalningsuppgifter i enlighet med bokföringslagen.
Ändamål

SKAP:s representanter
i styrelsen,
arbetsgrupper och
kommittéer. För att
kunna utföra SKAP:s
uppdrag enligt stadgar.

Behandlingar som utförs

•
•

Utseende av
representater
Förmedling av
representanter till
sammankallande

Kategorier av personuppgifter

•
•

Namn
E-post

Laglig grund: Lagstödet om samtycke
Lagringsperiod: Till dess att uppdraget är slutfört. Beslutsförda styrelser och kommittéer finns
noterade i styrelse- och årsstämmoprotokoll.
Ändamål
Vistelse i SKAP:s
medlemslägenheter i
Spanien, Frankrike,
USA

Behandlingar som utförs

•

•
•
•

Bokning via inloggat
läge i bokningssystem
kopplat till
medlemsdatabas
Hantera betalning
Nyckelhantering
Information till
kontaktperson i USA,
gällande vistelse i
SKAP:s lägenhet där,
sk tredjelandsöverföring se nedan.

Kategorier av personuppgifter

•
•

•

Namn
Kontaktuppgifter
(address, telefon, epost)
Personnummer

Laglig grund: Lagstödet om avtal. Denna insamling sker för att medlemmar ska kunna hyra
de lägenheter de har möjlighet till enligt medlemsavtalet.
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Lagringsperiod: Till dess medlem utträtt ur föreningen och i två år därefter. Fakturauppgifter
enligt bokföringslagen.
Ändamål

Ekonomisk och juridisk
rådgivning

Behandlingar som utförs

•

•

•

Förfrågan om juridisk
eller ekonomisk hjälp
via formulär eller epost.
Hantering av juridisk
eller ekonomisk
konsult
Översiktlig rapport till
SKAP

Kategorier av personuppgifter

•
•

Namn
Kontaktuppgifter
(address, telefon, epost)

Laglig grund: Lagstödet om avtal för medlemmar.
Lagstödet om rättslig förpliktelse för icke-medlemmar
Dessa uppgifter behöver våra konsulter för att kunna ge ekonomisk eller juridisk rådgivning.
SKAP behöver uppgifterna för att kunna säkerställa korrekt hantering. Känsliga uppgifter
lämnas aldrig ut.
Lagringsperiod: I tre efter att ärendet avslutats, rapporterats/redovisats och fakturerats, för
att kunna ge likvärdig rådgivning i liknande fall.
Ändamål
Webbplats och sociala
medier. För att kunna
kommunicera relevant
information.

Behandlingar som utförs

•

•

Insamling och
publicering av
intervjuer och bilder på
medlemmar och andra
musikskapare
Lagring av cookies via
Google Analytics för
att kunna läsa statistik
och göra webbplatsen
bättre Mer information
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Kategorier av personuppgifter

•
•
•
•
•

Namn
Ev. artistnamn
Bild
Namn på fotograf
Cookies

om cookies nedan.
Laglig grund: Lagstödet om samtycke.
Lagringsperiod: Till dess att samtycket återkallas. Cookies kan raderas av
webbplatsbesökaren. Läs mer om cookies nedan.
Ändamål
Nyhetsbrev till
Nyskaparna med
information till nya
musikskapare som är
medlemmar.

Behandlingar som utförs

•
•

Anmälan till
nyhetsbrev
Registrering av e-post
I utskicksverktyg

Kategorier av personuppgifter

•
•

Namn
E-post

Laglig grund: Lagstödet om samtycke.
Lagringsperiod: Till dess att samtycket återkallas.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss i och med ditt medlemskap eller för SKAP:s kommunikation
(exempelvis intervjuer) kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part).
De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:
1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig vid behov.
2) Nomineringar till SKAP:s priser och stipendier från SKAP:s priskommittéer.
3) Från BONUS för utbetalning av notkopieringsersättning.
Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag delar vi dina personuppgifter med företag
som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar
informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss
med:
1) Ekonomi (medlemsavgifter, ekonomisk rådgivning, avgift för hyra av lägenheter, utbetalning av
prissummor och kopieringsersättning)
2) Juridisk rådgivning
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3) Kommunikation och evenemang (IT-verktyg för medlemsbrev, anmälningssidor, ansökningsformulär,
print och distribution, sociala medier, content- och webbyråer samt matleverantörer).
4) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
5) Medlemsdatabas med integrerat bokningssystem för SKAP:s lägenheter
6) Lokal kontaktperson för SKAP:s lägenhet i USA
7) Samarbetsorganisationer (exempelvis Stim, Bonus)
När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga
med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt
medlemsavtalet och SKAP:s stadgar). Vi har skriftliga avtal med instruktioner för alla personuppgiftsbiträden
genom vilka de även garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra
säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med företag, organisationer och myndigheter i vissa andra
situationer då vi måste göra det, t.ex. på grund av annan nationell lagstiftning eller då det finns ett allmänt
intresse. Detta är exempelvis statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är
skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
När vi delar med oss av dina personuppgifter enligt ovan gäller det företagets integritetspolicy och
personuppgiftshantering.
Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och att alla våra egna IT- system
finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll samt vid användning av vissa system så kan vi
dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina
personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är
etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Detta gäller för vistelse i SKAP:s lägenhet i USA
där SKAP:s lokala kontaktperson får uppgift om vem ska bo i lägenheten och är denne behjälplig på plats.
Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska
åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter
behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att
landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder.
Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler,
bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om
de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål. Vissa uppgifter kan vi vara tvungna att spara på
grund av krav i annan, sekundär lagstiftning. I de fall så säkerställer vi att vi inte sparar mer uppgifter än de
som behövs för att vi ska kunna leva upp till kraven i den lagstiftningen och så fort dessa krav har upphört så
raderar vi även dessa uppgifterna.
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Hur återkallar jag ett samtycke jag har gett för att behandla mina personuppgifter?
I de ändamål du har gett oss ett samtycke att behandla dina personuppgifter och vill återkalla det kan du
kontakta kansliet på info@skap.se eller 08-783 88 00. Om du har gett samtycke till att få Nyskaparnas
nyhetsbrev kan du avregistrera dig via en länk direkt i nyhetsbrevet.
Vad har du för rättigheter som registrerad?
• Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)
Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare
insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.
Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att
säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. Vid upprepande
förfrågningar har SKAP rätt att ta ut en administrativ avgift.
• Rätt till rättelse
Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna
ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.
• Rätt till radering
Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
- Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
- Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning
väger tyngre än vårt berättigade intresse.
- Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
- Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att
omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning,
bank- och penningtvättslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna
fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran
om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än
det syfte som hindrar den begärda raderingen.
• Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att
personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver
för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för
de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara
rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan
begära att vi inte raderar dina uppgifter.
Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett
ändamål 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
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begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för
att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall
du har lämnat ditt samtycke.
• Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
Du har alltid rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
Berättigat intresse: I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du
möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en
sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som
väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att
fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
• Rätt till dataportabilitet
Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett
avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till
en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att
överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.
Hur hanterar vi personnummer?
Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet,
nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid
användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt,
istället använda ditt födelsenummer.
Vad är cookies och hur använder vi det?
Vår webbplats (www.skap.se) använder förstapartscookies och då enbart för att göra det lättare för dig att
använda våra sidor. En cookie är en liten textfil som sparas i din dator, mobil eller surfplatta när du besöker
en webbplats som använder cookies. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den
webbläsare som du använder vid besöket. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din
cookie och visa sidorna enligt dina inställningar. Vi använder Google Analytics på vår webbplats för att mäta
statistik över användare, sidvisningar och liknande. Vår webbplats använder fyra cookies:
Has_js är en sessionscookie och läser av huruvida JavaScript är aktiv och försvinner när du stänger ner
webbläsaren
_ga används för att urskilja användare och lagras i två år.
_gid används för att urskilja användare och lagras i 24 timmar
_gat är en sessionscookie och används för att koppla ihop webbsidan med vårt konto på Google Analytics
och försvinner när du stänger ner webbläsaren
Om din webbläsare är inställd på att tillåta cookies har du lämnat ditt samtycke till att vi placerar cookies på
din dator. Du kan ta tillbaka ditt samtycke genom att ändra inställningar i webbläsaren och stänga av
cookies. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.
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Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har
uppdaterat vår medlemsdatabas och bokningssystem för SKAP:s medlemslägenheter för att skydda dina
personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada).
Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra
angivna ändamål har tillgång till dem.
Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett
företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?
Om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta SKAP:s kansli på
info@skap.se eller 08-783 88 00.
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns
alltid här på webbplatsen.
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