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Integritetspolicy 

I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) 2018-05-25. 

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter 

Primagruppen 802011-5146, Roo Gård 8, 184 93 Åkersberga (nedan kallad föreningen) är 

personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens 

verksamhet. 

Föreningen har som ändamål att via boende, arbete och kamratstöd ge människor som är utestängda 

från arbetsmarknaden hjälp till självhjälp i deras strävan att leva ett socialt integrerad och fullgott liv. 

Var och en som själv önskar lämna ett socialt utanförskap är välkommen att söka sig en plats i någon 

av Primagruppens verksamheter. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål 

kopplade till verksamheten. 

Samtliga i personalen är bundna av tystnadsplikt i enlighet med Socialtjänstlagens (SOL) 15 Kap. 1 §. 

Föreningen behandlar personuppgifter för att kunna ge en säker och individanpassad rehabilitering i 

enlighet med uppdragen givna till oss av den placerande enheten (socialtjänst, Kriminalvården, 

arbetsgivare mm). Därtill ingår även medicinsk information från Landstinget (medicinlistor, LARO 

information och kontakter). 

Föreningen behandlar personuppgifter i sitt medlemsregister för att kunna kommunicera med 

medlemmar (kallelser till möten, information mm.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska 

transaktioner (medlemsavgifter). 

Föreningen hanterar personuppgifter i samband med lönehantering för att kunna betala ut rätt lön 

till de anställda. 

Föreningen hanterar personuppgifter i hästverksamheten avseende inackorderingar, ridläger och 

ridskoleverksamhet.  

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid: 

 Hantering av de inskrivnas personuppgifter 

 Hantering av de inskrivnas medicinska information 

 Hantering av information om de inskrivnas kriminalitet vid placering av Kriminalvården 

 Hantering av resultat av urinprover/utandningsprover 

 Hantering av medlemskap i föreningen 

 Löneadministration 

 De anställdas kontaktuppgifter på hemsidan (namn, titel, e-post, telefon) 

 De anställdas användning av E-post 

 Deltagande i ridskolan (barn och vuxna) 
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 Deltagande i ridläger (barn och vuxna) 

 Inackorderingar i gäststallet (Kullestallet) 

 Sammanställning av statistik och uppföljning 

 Kontakt med medlemmar 

 Besök på vår hemsida 

 Publicering av material på hemsida och sociala medier 

 Tillträdesförbud (om tillämpligt) 

 Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt) 

Vilka delar vi personuppgifter med? 

Personuppgifter avseende rehabilitering delas med uppdragsgivare (Socialtjänst, Kriminalvården, 

arbetsgivare), Landstinget (LARO mottagning, Vårdcentralen, Akuten, Psykiatri). Uppgifter delas med 

Primagruppens olika enheter (Roo Gård Lantbrukskollektiv, Krinolinen HVB, Primagruppens 

Korttidsboende AB). Personuppgifter delas även med försäkringsbolaget i förkommande fall (olyckor 

mm) 

Personuppgifter avseende löneadministration delas med Skatteverket, Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen och Kronofogdemyndigheten. Statistik delas även med 

Arbetsgivarorganisationer och SCB. 

Personuppgifter avseende deltagande i ridskolan delas med Roo Gård Ryttarklubb som i sin tur delar 

uppgifter med Ridsportförbundet och Idrott Online- tävlingslicenser, försäkring (medlemskap i 

Ryttarklubben är förutsättning att få rida på Roo Gård). Ridskolan hanterar anmälningar till ridläger 

genom SRR (Sveriges Ridlägers Riksförbund) och deras Online bokning. 

Personuppgifter från Prima Gruppens egna medlemsregister delas med försäkringsbolaget i 

förekommande fall (olycka mm.)     

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och inga personuppgifter kommer att utsättas 

för automatiserat beslutsfattande. 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling? 

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som 

sker inom föreningens verksamhet. 

Ändamål med behandling laglig grund 

Hantering av medlemskap i föreningen Avtal och samtycke 

Placering till rehabilitering Placeringsavtal, PDL, SoLPUL 

De inskrivnas medicinsk information PDL, SoLPuL, HSLF-FS 2016-40 

Hantering av provresultat Placeringsavtal, uppdrag 

Löneadministration 
Anställningsavtal 

Ridskola  Avtal och samtycke 
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Ändamål med behandling laglig grund 

Ridläger Avtal och samtycke 

Inaccordering I gäststallet Avtal 

Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse 

Besök på vår Hemsida Intresseavvägning 

Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och vissa fall samtycke 
 

Tillträdesförbud Rättslig förpliktelse 

Ordningsstörningar och otillåten påverkan 
Rättsligförpliktelse 

 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av 

personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår 

kommer uppgifterna att raderas. 

Vilka rättigheter har du? 

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till. 

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. 

Begäran av registerutdrag sker alltid skriftligt. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig 

med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som 

du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan kontakta 

föreningens Dataskyddsombud, Boendestödjaren på din enhet eller ridskoleledningen för att få 

registerutdrag. 

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.  

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande 

och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. 

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad: 

 Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för 

 Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket 

 Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas 

 Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning 

eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina 

intressen 

 Om personuppgifterna har behandlats olagligt 

 Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet 

 Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i 

ett socialt nätverk 
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Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och 

invända mot direktmarknadsföring. 

Du kan när som helst efter att du avslutat din rehabilitering på Primagruppen utöva dina rättigheter 

genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av 

behandling eller invända mot behandling. Kontakta Dataskyddsombud, boendestödjare eller 

ridskoleledning. 

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till 

Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.  

 

Om du vill veta mer 

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontakta 

föreningens Dataskyddsombud. Kontaktuppgifter finns på varje enhet och på hemsidan under fliken 

dataskydd. 

http://www.datainspektionen.se/

