
Brighter Leaders Integritetspolicy 

Tack för att du besöker Brighter Leaders hemsida. 
Du kan välja att kommunicera på flertalet sätt, bland annat genom konton i sociala medier eller via 
samtal eller epost. 
Så hanteras följande uppgifter som du själv lämnar: 
Ditt namn och kontaktinformation (telefonnummer, epost) 
Information om din fråga, synpunkt eller ärende. 
Uppgifterna förvaras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka 
personuppgifterna behandlas. 

Brighter Leaders kommer inte att sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part.  
Vidare kan dina personuppgifter lämnas ut om gällande lag eller domstolsbeslut så skulle 
föreskriva det eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig 
utredning. 

Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.  
Rätten till skydd av personuppgifter är inte en absolut rättighet; den måste förstås utifrån sin 
uppgift i samhället och vägas mot andra grundläggande rättigheter i enlighet med 
proportionalitetsprincipen. 
Allt fler fysiska personer gör sina personliga uppgifter allmänt tillgängliga, världen över. Tekniken 
har omvandlat både ekonomin och det sociala livet, och bör ytterligare underlätta det fria flödet 
av personuppgifter inom unionen samt överföringar till tredjeländer och internationella 
organisationer, samtidigt som en hög skyddsnivå säkerställs för personuppgifter. 

Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 eller GDPR (General Data Protection 
Regulation) som trädde i kraft 25/5/2018, fastställer att: 
”Behandling av personuppgifter är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av 
följande villkor är uppfyllt: 
Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller 
flera specifika ändamål. (art 6 p.1.a) 
Om behandlingen grundar sig på samtycke, ska den personuppgiftsansvarige kunna visa att den 
registrerade har samtyckt till behandling av sina personuppgifter.” (art 7 p.1) 
För att vi ska kunna uppfylla lagens krav skulle vi behöva ditt skriftliga samtycke till att Brighter 
Leaders behandlar de uppgifter som du frivilligt lämnar ut till oss för att kunna uppnå ändamålet 
som har fört oss samman. Detta gör du genom att klicka på rutan ”Samtycker”. 
När som helst kan du be oss få tillgång till dessa uppgifter och/ eller be oss ta bort dem. 

Hela lagtexten finns tillgänglig på http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32016R0679&rid=1.
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