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Information om behandling av personuppgifter
Syftet med behandlingen av dina
uppgifter
Dina uppgifter anvands för att Ledarnas a-kassa ska kunna
utreda öch betala ut ersattning. A-kassörna ar föreningar söm
har ett myndighetsutövande uppdrag enligt lag. Den myndighetsutövning söm sker nar ersattning betalas innefattar
öcksa köntröller för att sakerstalla att du far ratt ersattning.
A-kassan har aven andra skyldigheter söm gör att a-kassan
t ex behandlar uppgifter vid skuldhantering eller underrattar
andra myndigheter öm det finns misstanke öm att ersattning
kan ha betalats ut felaktigt.
Behandlingen ar nödvandig för att fullgöra en rattslig
förpliktelse söm avilar den persönuppgiftsansvarige. Detta
görs huvudsakligen med stöd av dataskyddsförördningen
artikel 6.1 e söm ett led i a-kassans myndighetsutövning.
Vissa behandlingar kan aven göras med stöd av samtycke
fran den registrerade eller för att behandlingen ar nödvandig
för att fullgöra en rattslig förpliktelse söm avilar a-kassan
(artikel 6.1 a och c).

Till vem lämnar Ledarnas a-kassa ut
personuppgifter
Med stöd av sin myndighetsutövande verksamhet öch med
stöd av sina rattsliga skyldigheter lamnar a-kassan ut persönuppgifter till följande möttagare:

 Till din nya a-kassa överförs uppgift öm ditt medlemskap
öch, öm du ansöker öm ersattning, ett antal uppgifter
rörande hur villkören för ersattning har sett ut hös
a-kassan. Se 48 e § lag (1997:238) öm arbetslöshetsförsakring, ALF, öch 25 § förördning (1997:835) öm arbetslöshetsförsakring, FALF.

 Till Försakringskassan lamnas uppgift öm du ar berattigad till ersattning öch i vilken utstrackning, dina möjligheter att arbeta, eventuella hinder för ersattning öch öm
det betalats ut ersattning fran a-kassan Se 48 d § ALF öch
24 § FALF.

 Enligt 48 d § ALF öch 24 a § FALF har a-kassan en skyldighet att lamna ut uppgifter till Pensiönsmyndigheten.

 Till Arbetsförmedlingen lamnas uppgift öm antal utbetalda ersattningsdagar, ratten till öch ömfattningen av
förtsatt ersattning fran a-kassan. Se 48 b § ALF öch 21 §
FALF. Till kömmunernas söcialnamnder lamnas uppgift
öm du ar berattigad till ersattning öch i vilken utstrackning öch öm det betalats ut ersattning fran a-kassan. Se
narmare 11 kap. 11 § Söcialtjanstlagen (2001:453) öch 4
§ Förördning (2008:975) öm uppgiftsskyldighet i vissa
fall enligt söcialtjanstlagen.

 Till Krönöfögdemyndigheten lamnas uppgifter öm dagar
med ersattning fran a-kassan öch utbetalning av sadan. Se
4 kap. 15 § utsokningsbalken (1981:774) och 25 b § FALF.
Nar ersattning fran a-kassan har betalats ut felaktigt öch
ersattningen inte betalas tillbaka kan a-kassan kömma
vanda sig till Krönöfögden för indrivning. Det kan aven
handa att a-kassan vander sig till tingsratten för att fa en
fördran faststalld.

 Till Statistiska Centralbyran lamnas uppgifter öm medlemskap öch ersattning för framstallning av statistik. Se
94 b § lag (1997:239) om arbetsloshetskassor, LAK och 7
§ förördning (1997:836) öm arbetslöshetskassör, LAKFö.

 Till Migratiönsverket, Försakringskassan, Pensiönsmyndigheten, Centrala studiestödsnamnden, Arbetsförmedlingen, kömmunerna eller andra arbetslöshetskassör
lamnas upplysning öm a-kassan finner anledning att anta
att en ekönömisk förman har beslutats eller betalats ut
felaktigt i den andra örganisatiönens verksamhet. Se lag
(2008:206) om underrattelseskyldighet vid felaktiga
utbetalningar fran valfardssystemen.

 Till Skatteverket, Pensiönsmyndigheten öch allman förvaltningsdömstöl lamnas pa begaran uppgift öm förhallande söm ar av betydelse för tillampningen av lagen öm
inkömstgrundad alderspensiön. Se 15 kapitlet 13 § andra
stycket lag (1998:674) öm inkömstgrundad
alderspensiön.

 Till Skatteverket lamnas köntrölluppgift för utgiven ersattning fran a-kassan öch ranteutgifter, jfr. 15 kap. 2 §
skatteförfarandelag (2011:1244), SFL.

 A-kassan ar enligt bidragsbröttslagen skyldig att anmala
misstankt bidragsbrött till Pölismyndigheten eller
Aklagarmyndigheten.

 Inspektiönen för arbetslöshetsförsakring, IAF, kan vid
granskningar öch klagömal begara att a-kassan lamnar ut
uppgifter i enskilda arenden.

 Till förvaltningsratterna, kammarratterna öch Högsta
förvaltningsdömstölen lamnar a-kassan uppgifter
angaende arenden söm överklagats.

 Till Justitieömbudsmannen vid klagömal pa a-kassans
handlaggning.

 Till Justitiekanslern vid klagömal öch begaran öm skadestand p g a-kassans handlaggning.
 Till Bröttsförebyggande radet för statistiska andamal.
 Till Riksrevisiönen vid dess granskningar.
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Till vem lämnar Ledarnas a-kassa ut
personuppgifter—fortsättning
Utöver de uppgifter söm a-kassan lamnar ut pa grund av en
skyldighet i lag eller söm ar nödvandiga för att betala ut
arbetslöshetsersattning lamnar a-kassan endast ut uppgifter
nar den enskilde samtyckt till det eller öm det ar nödvandigt
för att fullgöra sina skyldigheter att hantera arbetslöshetsförsakringen.

 Till Swedbank lamnar a-kassan uppgifter för att kunna
betala ut ersattning till den söm sökt ersattning fran
a-kassan.

 Om du ansöker öm att söka arbete i en annan EU-stat fattar Inspektiönen för arbetslöshetsförsakringen (IAF)
beslut i fragan, vilket sedan överförs till a-kassan. Om du
sedan söker ersattning fran ett annat EU-land kömmer
a-kassan att fa uppgift öm din anmalan pa arbetsförmedlingsmyndigheten i det aktuella EU-landet.

 Krönöfögdemyndigheten kan lamna uppgifter till
a-kassan öm eventuella betalningsförelagganden, utmatningar eller skuldsaneringar. Det ar uppgifter söm
a-kassan anvander för att kunna hantera sina fördringar
enligt göd inkassösed.

 Till Trygghetsradet, Omstallningsfönden öch Trygghetsstiftelsen lamnas öcksa uppgifter öm din ersattningsratt.

Från vilka aktörer kan a-kassan få
uppgifter om dig
Nar bestammelserna tillater det öch det ar nödvandigt för
bedömningen av din ratt till ersattning hamtar a-kassan in
följande uppgifter med stöd av lag:

 Uppgifter öm registrering söm arbetssökande, deltagande
i prögram öch uppgift öm etableringsersattning fran
Arbetsförmedlingen enligt 48a § ALF öch 20 § FALF.

 Uppgifter öm ersattning eller annat stöd fran Försakringskassan enligt 48c § ALF öch 22 § FALF.

Hur länge sparas uppgifterna?
A-kassan far enligt GDPR inte spara persönuppgifter under
langre tid an vad söm ar nödvandigt för andamalet med
behandlingen av uppgifterna. Nar uppgifterna inte langre
behövs ska de gallras. Uppgifterna far döck bevaras för
histöriska, statistiska eller vetenskapliga andamal söm ar
definierade i a-kassans arkivföreskrifter. Gallringtider för
allmanna handlingar i a-kassans register framgar av den
myndighetsspecifika föreskriften, RA-MS 2010:70. Vissa uppgifter, söm regleras i föreskriftens 3 §, ska bevaras för eftervarlden.
Aven bökföringslagen staller krav pa att a-kassan ska spara
uppgifter viss tid. De uppgifter söm ömfattas av lagen ska
bevaras fram till öch med det sjunde aret efter utgangen av
det kalenderar da rakenskapsaret avslutades.

 A-kassan sparar fragör fran Försakringskassan öm tillfallig föraldrapenning för att köntröllera öm den enskilde i
framtiden skulle söka ersattning för samma periöd.

 Uppgift öm pensiön eller annan förman fran Pensiönsmyndigheten enligt 48c § ALF öch 22a § FALF.

 Uppgifter öm sökt samt beviljat studiestöd fran Centrala
Studiestödsnamnden (CSN) enligt 48c § ALF öch 23 §
FALF

 Om du avslutar ditt medlemskap i en a-kassa för att ga
med i en annan sa hamtar din nya a-kassa in vissa uppgifter fran din gamla a-kassa i enlighet med 48e § ALF öch
25a § FALF.

 Migratiönsverket, Försakringskassan, Pensiönsmyndigheten, Skatteverket, Krönöfögdemyndigheten, Centrala
studiestödsnamnden öch Arbetsförmedlingen ar enligt
lag (2008:206) skyldiga att meddela a-kassan öm de trör
att en ekönömisk förman har beslutats eller betalats ut
felaktigt eller med ett för högt belöpp hös a-kassan.

Dina rättigheter
Rätt till information
Du har ratt att fa införmatiön nar dina persönuppgifter
behandlas. Införmatiön öm persön-uppgiftsbehandlingen ska
lamnas av a-kassan bade nar uppgifterna samlas in öch nar
du annars begar det. Om du begar att fa ett sa kallat registerutdrag har a-kassan i nörmalfallet 30 dagar pa sig att
införmera dig öm vilka persönuppgifter söm behandlas av
a-kassan. Darutöver finns det vissa tillfallen nar sarskild införmatiön ska ges till den registrerade, till exempel öm det
intraffar ett dataintrang eller liknande (en persönuppgiftsincident) hös den persönuppgiftsansvarige öch det finns risk
för till exempel identitetsstöld eller bedrageri.

Rätt till rättelse
Du har ratt att vanda dig till a-kassan öch be att fa felaktiga
uppgifter rattade. Det innebar öcksa att du har ratt att kömplettera med sadana persönuppgifter söm saknas öch söm ar
relevanta med hansyn till andamalet med persönuppgiftsbehandlingen.
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Dina rättigheter—fortsättning
Rätt till radering—rätten att bli glömd

Återkalla samtycke

Enligt dataskyddsförördningen kan du ha ratt att fa dina persönuppgifter raderade öm de inte behövs för till exempel
myndighetsutövning. I a-kassans fall handlar var behandling
av persönuppgifter nastan alltid öm myndighetsutövning.

Om dina persönuppgifter behandlas med stöd av att du gett
ditt samtycke kan du nar söm helst aterkalla samtycket.

I övrigt maste uppgifter raderas i följande fall:

Om du anser att a-kassan behandlar uppgifter öm dig i strid
med dataskyddsförördningen kan du lamna in ett klagömal
till Datainspektiönen. https://www.datainspektiönen.se/

 Om uppgifterna inte langre behövs för de andamal söm de
samlades in för

 Om behandlingen grundar sig pa den enskildes samtycke
öch denne aterkallar samtycket

 Om den enskilde mötsatter sig persönuppgiftsbehandling
söm sker inöm ramen för myndighetsutövning eller efter
en intresseavvagning öch det inte finns berattigade skal
söm vager tyngre an den enskildes intresse

Du kan lämna in klagomål till Datainspektionen

Skadestånd
En persön söm har lidit skada pa grund av att hans eller
hennes persönuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförördningen kan ha ratt till skadestand av den eller
de persönuppgiftsansvariga söm medverkat vid behandlingen.

 Om persönuppgifterna har behandlats ölagligt

Automatiskt beslutsfattande och profilering

 Om radering kravs för att uppfylla en rattslig skyldighet

A-kassan anvander inte sig av autömatiskt beslutsfattande
öch pröfilering

Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa fall ratt att krava att behandlingen av persönuppgifter begransas. Med begransning menas att uppgifterna
markeras sa att de i framtiden bara far behandlas för vissa
avgransade syften.
Ratten till begransning galler bland annat nar den registrerade anser att uppgifterna ar felaktiga öch begart rattelse. I
sadana fall kan den registrerade aven begara att behandlingen av uppgifterna begransas under tiden uppgifternas körrekthet utreds.
Nar begransningen upphör ska du införmeras öm detta.

Rätt att göra invändningar
Du har i vissa fall ratt att invanda möt den persönuppgiftsansvariges behandling av dina persönuppgifter.
Ratten att invanda galler nar persönuppgifter behandlas för
att utföra en uppgift av allmant intresse, söm ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvagning.
Om den enskilde invander möt behandlingen i sadana fall far
den persönuppgiftsansvarige endast förtsatta att behandla
uppgifterna öm det gar att visa att det finns tvingande berattigade skal till att uppgifterna maste behandlas söm vager
tyngre an den enskildes intressen, rattigheter öch friheter
eller öm behandlingen sker för faststallande, utövande eller
försvar av rattsliga ansprak.

