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INTEGRITETSPOLICY 

Skånemejerier ekonomisk förening 

 

Om Skånemejerier ekonomisk förening och denna integritetspolicy 

 

Skånemejerier ekonomisk förening, org.nr 716439-3949, Råby 2003, 242 92 Hörby (”SM EK 

FÖR” eller ”vi”) har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 

själv eller genom annan bl.a. bedriva mejerirörelse eller handel med mjölk som medlemmarna 

levererar till SM EK FÖR, i den mån styrelsen finner lämpligt bedriva handel med livsmedel 

samt främja mjölkproduktionens tekniska och ekonomiska utveckling hos medlemmarna. 

 

När du som medlem använder SM EK FÖR:s webbplats (www.skanemejerier.info) 

(”Webbplatsen”) kommer du i samband med användning av vår självregistreringstjänst, eller 

genom att av SM EK FÖR anlitad personal använder Webbplatsen för att registrera uppgifter åt 

dig, att lämna personuppgifter till oss (d.v.s. sådana uppgifter som avser dig som fysisk person) 

och vi kommer då att behandla dem i enlighet med den här integritetspolicyn. 

 

SM EK FÖR är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för att behandlingen av dina 

personuppgifter utförs i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy. Vi 

är måna om att skydda dina personuppgifter och följer alla tillämpliga lagar och regler som 

finns för att skydda privatpersoners integritet. 

 

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vilka personuppgifter vi samlar in och 

behandlar. Den här integritetspolicyn täcker därför all nödvändig information om vår hantering 

av dina personuppgifter. Om det ändå skulle uppstå frågor får du gärna höra av dig till oss 

genom kontaktuppgifterna nedan. 

 

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför? 

 

De personuppgifter som SM EK FÖR samlar in via Webbplatsen kan omfatta följande typer: 

 

 namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress; 

 leverans- och faktureringsinformation samt betalningsinformation; samt 

 lösenord till Webbplatsen. 

 

Om du driver din verksamhet genom enskild firma kan även följande information bli att 

betrakta som personuppgifter som SM EK FÖR behandlar: 

 

 certifieringsuppgifter och uppgifter för olika ersättningsprogram, inklusive uppgifter 

om antal hektar åkermark och betesmark, årsförbrukning av vattenvolym och 

elektricitet samt antal kor.  
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Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor: 

 

 via Webbplatsen, antingen genom att du själv anger informationen, eller genom att 

någon annan anger information om dig; 

 när du kontaktar oss via e-post; 

 genom avtal eller annan affärskontakt, om du är kontaktperson för någon av våra 

avtalspartners. 

 Skånemejerier AB:s leverantörsregister (SM EK FÖR säljer sin mjölk fritt gård till 

Skånemejerier AB, vilket innebär ett utbyte av information om SM EK FÖR:s 

leverantörer, se även nedan under ”Överföring av personuppgifter”.) 

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

 

Om du är medlem i vår förening och därmed leverantör till SM EK FÖR så gäller SM EK FÖR:s 

stadgar samt våra leverans- och kvalitetsregler, av vilka bl.a. följer att gårdsrevision och 

certifiering ska genomföras. För att kunna utföra detta på korrekt sätt behöver vi få in de 

certifieringsuppgifter och den hållbarhetsdata som anges ovan. För att kunna genomföra 

leveranser behöver vi vidare information om adresser och andra kontaktuppgifter. 

 

Sammanfattningsvis kan SM EK FÖR komma att använda dina personuppgifter för följande 

ändamål och med stöd av följande rättsliga grunder: 

 

 Fullgörande av avtal: För att utföra leveranser, fullfölja olika ersättningsprogram (t.ex. 

Hållbarhetsersättning), utföra gårdsrevision och certifiering samt för att genomföra 

betalningar. 

 Uppfylla rättslig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler. 

 Berättigat intresse: För att kunna kommunicera med dig via e-post. 

 

Lagring av personuppgifter 

 

SM EK FÖR vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas 

och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt 

gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av 

oss under nedan angivna tidsperioder. Därefter raderar vi dina personuppgifter. 

 

 Medlem: Dina uppgifter sparas så länge som du är medlem hos oss och därefter i högst 

fem år efter det att ditt medlemskap har avslutats, för att vi ska kunna återbetala 

insatser i enlighet med våra stadgar. Detta gäller dock inte om vi behöver spara dina 

personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan. 

 Rådgivare, administratör eller kontaktperson: Dina uppgifter sparas så länge du har 

en angiven relation till SM EK FÖR, såvida vi inte behöver spara dina personuppgifter 

längre med anledning av någon av nedan punkter. 

 Kommunikation: Om du har kontakt med SM EK FÖR via exempelvis e-post lagras dina 

personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten. 

 Rättslig skyldighet: SM EK FÖR sparar sådant underlag som utgör 

räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.  
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Överföring av personuppgifter 

 

För att SM EK FÖR ska kunna genomföra de åtaganden som SM EK FÖR har gentemot dig som 

medlem kan uppgifter komma att överföras till Skånemejerier AB. SM EK FÖR lämnar inte ut 

några personuppgifter till andra tredje parter. SM EK FÖR iakttar alltid största försiktighet vid 

överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi 

har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Dina 

personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att SM EK FÖR ska kunna uppfylla vissa 

rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till Skatteverket och andra relevanta 

myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag. 

 

SM EK FÖR överför aldrig några personuppgifter till länder utanför EU/EES och SM EK FÖR 

säljer inte några personuppgifter. 

 

Dina rättigheter 

 

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig 

och hur dessa används, efter skriftlig ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. 

Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, 

ofullständiga eller missvisande genom att kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För 

att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar 

dig i anslutning till vår assistans. 

 

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina 

personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du 

har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att 

få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format. 

 

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att SM EK FÖR:s behandling av dina 

personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt. 

 

Kontakta oss  

 

Om du vill kontakta oss med anledning av denna integritetspolicy eller vår behandling av dina 

personuppgifter är du välkommen att höra av dig till SM EK FÖR på uppgifterna nedan. 

 

Skånemejerier ekonomisk förening 

Råby 2003 

242 92 Hörby 

 

Tel.nr: 0415-19500 


