Du som besöker Riksbyggen på sociala medier
Varför vi behandlar dina uppgifter: Riksbyggen behandlar dina personuppgifter när du besöker oss på sociala medier för att
kommunicera med dig och för utveckling av våra sidor. I vissa fall behandlar vi uppgifterna gemensamt med det företag som tillhandahåller
plattformen för social media, exempelvis Facebook eller LinkedIn. Riksbyggen använder sin närvaro i sociala medier för marknadsföring
och för kommunikation.
Vad ingår i behandlingen

Vilka personuppgifter vi använder

Laglig grund

Vi behandlar dina personuppgifter för att
besvara frågor och bemöta dina synpunkter
samt i övrigt kommunicera med dig genom
plattformen samt för att kontrollera att våra
egna regler för sidorna följs.

Vi behandlar ditt namn, bild och e-postadress
inom plattformen samt den information du
skickar till oss eller laddar upp på våra sidor.
(Du kan själv påverka vilken information om
dig som behandlas genom dina
sekretessinställningar i plattformen.)

Berättigat intresse. Ditt och vårt
intresse av att kunna interagera med
dig över sociala medier.

Vi kan komma att samla in personuppgifter
från dig genom användning av Cookies när du
följer länkar till andra sidor, från vår sida på
sociala medier.

Din IP-adress och information om vilka sidor
du besöker, samt varifrån du kommer. (Att du
exempelvis följt en länk från vår sida på sociala
medier.) Informationen anonymiseras och
samlas till statistik omgående.

Berättigat intresse. Vårt intresse av att
kunna samla statistik för besök till
våra sidor i syfte att utveckla dessa.

Gemensamt ansvar för behandlingar på
sociala plattformar.

Riksbyggen ser inga personuppgifter om dig personuppgifterna behandlas av den som
tillhandahåller plattformen. Du kan påverka hur
uppgifter om dig samlas in och används genom
inställningar för ditt konto på plattformen eller i
din webbläsare.

Berättigat intresse. Vårt intresse av att
kunna samla statistik för besök till
våra sidor i syfte att utveckla dessa.

Den som tillhandahåller den sociala
plattformen, såsom Facebook eller LinkedIn,
sammanställer statistik över rörelser på
plattformen. Den statistiken är tillgänglig för
oss till den del den avser våra sidor.

Den som tillhandahåller den sociala
plattformen ansvarar för att denna för
sin del av behandlingen följer
gällande dataskyddslagar.
Du kan läsa mer om behandlingen i
deras villkor.
För Facebook:
https://www.facebook.com/about/priv
acy
För LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/priva
cy-policy
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Hur vi samlar in uppgifterna: Personuppgifterna som behandlas i sociala medier lämnas av dig genom din närvaro i dessa medier.

Riksbyggen ekonomisk förening
www.riksbyggen.se
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