
Policy för hantering av personuppgifter 

 

EKFB Sverige AB värnar om din personliga integritet. Denna policy för personuppgifter förklarar hur vi samlar 

in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan gå till 

väga för att ta del av den information som finns sparat om dig i våra system. Policyn omfattar alla områden där 

personuppgifter hanteras. 

Vi utgår från att det ligger i ditt intresse att finnas i vår databas och anser att behandlingen av personuppgifter är 

förenlig med dina egna intressen samt att behandlingen inte utgör en kränkning av dina rättigheter. 

Genom att anmäla ditt intresse för att bli familjehem och eller jourhem accepterar du vår policy för 

personuppgifter. Du godkänner också att EKFB Sverige AB använder elektroniska 

kommunikationskanaler för att skicka information till dig. EKFB Sverige AB är personuppgiftsansvarig för de 

personuppgifter som du skickar till oss och vi ansvarar för att dina personuppgifter, i enlighet med att GDPR, 

skyddas. 

Vi samlar in information om dig som du direkt eller indirekt lämnar när du kontaktar oss, exempelvis när du 

fyller i vårt webbformulär. Den information som vi samlar in och behandlar är begränsad till enbart vad som är 

nödvändigt för att uppnå våra gemensamma syften. 

 

Hur länge sparar vi personuppgifterna? 

Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de 

ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Vi kan komma att spara 

uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det 

pågår en juridisk process. När personuppgifter inte längre behövs för något av våra ändamål raderar vi 

personuppgifterna. 

 

Dina rättigheter 

Du har rätt att skriftligt ansöka om att erhålla ett registerutdrag från oss om vilka personuppgifter som finns 

registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska 

lämnas ut. Ansökan är kostnadsfri. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära 

att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring. 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda din persondata för marknadsföringsändamål. 

 

Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till? 

Vi kan komma att dela din information med utvalda tredje parter då vi samarbetar med olika typ av myndigheter. 

Inga personuppgifter lämnas ut till någon part utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 

 

Vilka personuppgifter hanterar vi? 

Vi hanterar personuppgifter om klienter, familjehem, jourhem, uppdragsgivare, anställda och arbetssökande. 

 

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna.  


