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Integritetspolicy för Future Place Leadership AB 
 
 
INTRODUKTION – INTEGRITET OCH TRANSPARENS I CENTRUM  
 
Future Place Leadership utför all behandling av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, 
vilken regleras i den gemensamma EU-lagstiftningen GDPR1 (läs mer om GDPR nedan). Vi är måna 
om din integritet och att vara transparenta med hur dina personuppgifter behandlas.  

Vi ber dig därför att ta dig tid att läsa igenom vår integritetspolicy. Denna behandlar bl.a. följande:  

• Vilka typer av personuppgifter vi samlar in och för vilka ändamål. 
• Hur länge vi sparar dina personuppgifter och för vilka ändamål.  
• Dina rättigheter, inklusive hur du får tillgång till dina personuppgifter 

VAD SKICKAR VI FÖR INFORMATION? 

Vi kommer använda dina kontaktuppgifter och korrespondens med dig för att – så långt som möjligt 
– kunna skicka information och inbjudningar som kan intressera dig, inom följande temaområden:  

1. Talangattraktion 
2. Investerings- och etableringsfrämjande 
3. Digitalisering  
4. Platsers varumärke & platsmarknadsföring 
5. Hållbarhet och innovation för platser 
6. "Place making" & urban utveckling 
7. Turism- och besöksnäring    

Exempel på inbjudningar:  

1. Träningar & kurser   
2. Workshops & seminarier 
3. Innovativa utvecklingsprojekt  
4. Nordic Place Branding Conference, det största årliga forumet för platsmarknadsföring i 

norra Europa.  

Ingen tredje part kommer få tillgång till dina kontaktuppgifter eller annan data. Du kan dra tillbaka 
ditt medgivande och avregistrera dig när du vill. Endast Future Place Leaderships personal har 
tillgång till de system som vi använder för datalagring.  

UPPGIFTER SOM KAN KOMMA ATT BEHANDLAS  

Kontaktperson hos potentiell kund  
Att upprätta affärsrelationer med kunder, för att kunna utveckla våra tjänster, produkter och 
erbjudande utgör en viktig del av vår kärnverksamhet. I syfte att kunna kontakta dig i egenskap av 

                                                
1 Från och med 25 maj 2018 ersätter GDPR den svenska PUL-lagstiftningen.  
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potentiell kundkontakt gällande våra tjänster och produkter samt marknadsaktiviteter samlar vi 
därför in personuppgifter. Dessa samlas antingen in via interna nätverk, visitkort eller från tredje 
part, såsom offentliga register eller sociala medier, och lagras i vårt CRM-system med målet att vi 
ska kunna upprätta en affärsrelation med dig och att vi ska kunna bjuda in dig till events, utbildning 
eller konferenser som motsvarar dina behov.   
 
Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på vårt berättigade intresse av att kunna upprätta 
och bibehålla affärsrelationer samt att kunna utveckla sina tjänster, produkter och system.  
Dina personuppgifter sparas på̊ våra plattformar för marknadsutskick i kommunikations- och 
informationssyfte. Vi kommer endast att göra sådana utskick som bedöms vara relevanta för din 
yrkesroll. För varje utskick kommer du att ges möjlighet till avregistrering, en så kallad opt-out.  
I de fall då vi fått kontakt med dig och du avböjer att skapa eller utforska en vidare relation kommer 
personuppgifterna affärssystemet att markeras med en notering om att inte återuppta kontakten. Vi 
kommer även att upphöra med att delge dig marknadsutskick.  
 
Gallring: 
Vi kommer att behandla dina personuppgifter till dess att de inte längre behövs för att uppfylla ovan 
nämnda ändamål eller till dess du begär att inte längre finnas registrerad hos oss. Personuppgifterna 
kommer i sådant fall att raderas utan onödigt dröjsmål. Om en affärsrelation inte har utvecklats 
inom ett år från det att vi tog den första kontakten kommer dina personuppgifter att raderas. Vi har 
vidare inrättat gallringsrutiner för att regelbundet kunna radera sådana kontaktuppgifter som inte 
längre uppfyller sitt syfte.  
 
Personuppgifter som kan komma att samlas in: 

• För- och Efternamn  
• Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsplatsadress  
• Korrespondens mellan dig och oss, som kan ge viktiga hintar om dina tematisk/yrkesmässiga 

intressen, vilket kommer göra det lättare för oss att tillgodose dem med relevant 
kommunikation   

Kontaktperson hos befintlig kund  
Att upprätta affärsrelationer med kunder för att kunna utveckla våra tjänster, produkter och 
erbjudande utgör en viktig del av vår kärnverksamhet. I syfte att kunna kontakta dig i egenskap av 
potentiell kundkontakt gällande våra tjänster och produkter samt marknadsaktiviteter samlar vi in 
personuppgifter. Dessa samlas antingen in via interna nätverk, från visitkort eller från tredje part, 
såsom offentliga register eller sociala medier, och lagras i vårt CRM-system med målet att vi ska 
kunna upprätta en affärsrelation med dig och att vi ska kunna bjuda in dig till events, utbildning eller 
konferenser som motsvarar dina behov.   
 
Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på vårt berättigade intresse av att affärsrelationen 
till dig utvecklas och att vi ska kunna kommunicera med dig som kontaktperson.  
Dina personuppgifter sparas på våra plattformar för marknadsutskick i kommunikations- och 
informationssyfte. Vi kommer endast att göra sådana utskick som bedöms vara relevanta för din 
yrkesroll. För varje utskick kommer du att ges möjlighet till avregistrering, en så kallad opt-out.  
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Gallring  
Vi kommer inte att behandla dina kontaktuppgifter längre än vad som är nödvändigt för ovan 
nämnda ändamål. Personuppgifter som blivit inaktuella, t.ex. på grund av pensionsavgång eller 
avslutad affärsrelation, raderas utan onödigt dröjsmål så snart vi mottagit information om detta. 
Uppgifterna kommer även att raderas utan onödigt dröjsmål på din uttryckliga begäran. Vi har 
vidare inrättat gallringsrutiner för att regelbundet kunna radera sådana kontaktuppgifter som inte 
längre fyller sitt syfte.  
 
Personuppgifter som kan komma att samlas in: 
Samma som för potentiell kund. 
 
Seminarier, utbildningar och konferenser   
För att kunna tillhandahålla seminarier och utbildningar, registrera antalet deltagare, trycka upp 
nödvändig dokumentation och för att kunna göra marknadsföringsutskick, har vi ett behov av att 
behandla deltagarnas personuppgifter. 
  
Behandlingen av dina personuppgifter stödjer sig på vårt berättigade intresse av att kunna upprätta 
deltagarlistor m.m. och i övrigt administrera de seminarier och utbildningar som du anmält dig till.  
 
Det ligger även i din arbetsgivares intresse att du deltar i de utbildningar du visat intresse för.  
Dina personuppgifter som upptagits på en deltagarlista kan komma överföras till externa föreläsare 
som håller i utbildningen, med syfte att göra det lättare för dem att förbereda sig.  
 
Dina personuppgifter kommer att behandlas av oss under den aktuella utbildningen och därefter i 
ett år för marknadsföringsändamål. Vår behandling av personuppgifterna kommer dock att upphöra 
tidigare om du uttryckligen begär det.  
 
Personuppgifter som kan komma att samlas in: 

• För- och Efternamn  
• Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, arbets- 

platsadress och yrkestitel  
• Faktureringsuppgifter  
• Uppgifter om kostpreferenser 

DINA RÄTTIGHETER 

Du har rätt att återkalla samtycket 
I de fall behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst återkalla detta genom att 
kontakta oss. 

Du har tätt till tillgång  
Du rätt att få en kopia på de personuppgifter som vi har om dig. Du kan skriva eller ringa till oss 
och be om kopia på andra personuppgifter som vi har om dig. 
 
Vänligen inkludera information som kan hjälpa oss att identifiera och lokalisera dina personuppgifter. 
Tillgång till dina uppgifter kommer att ges kostnadsfritt. Om du önskar extra kopior kommer vi 
dock komma att debitera en rimlig administrationsavgift.  
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Du har rätt till rättelse, radering, begränsning samt rätt att invända mot behandling 
Vi vill säkerställa att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och uppdaterade. Om någon 
information vi har är felaktig ber vi dig vänligen att informera oss om detta. Du kan närsomhelst 
begära att få dina personuppgifter rättade.  

• Du har rätt att få dina personuppgifter raderade bl.a. för det fall de inte längre behövs för 
ändamålet, eller om behandlingen baseras på ditt samtycke och du återkallar detta.  

• Du har även rätt att under vissa förutsättningar begära begränsning av behandlingen av dina 
personuppgifter samt när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om 
den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller en intresseavvägning 
samt när dina personuppgifter behandlas för att skicka direktmarknadsföring till dig.  

• Vi kommer uppdatera och radera dina uppgifter, med undantag för om vi har rätt att 
fortsätta behandla dem för legitima syften. 

 
VAD ÄR GDPR? 
 
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla inom hela EU 
den 25 maj 2018 med syfte att ge dig ett förstärkt skydd av din personliga integritet i alla digitala 
databaser. GDPR ersätter svenska PUL (Personuppgiftslagen). Mycket är sig likt, men kraven på hur 
företag får behandla dina personuppgifter skärps. 
 
Lär mer här.  
 
FRÅGOR? 
 
Kontakta oss gärna vid frågor. Kontaktperson är Marcus Andersson, tel: 0708-67 36 34 eller 
ma@futureplaceleadership.com  


