
GDPR & 
HANTERING AV UPPGIFTER

STRUKTUREN PÅ WEB-PLATSEN

Under varje fält anges:
• En beskrivning över om uppgiften publiceras.
• En Instruktion om hur uppgiften ska fyllas i.

VÄNLIGEN - LÄS INSTRUKTIONERNA NOGA!

BILD 1

ALLA UPPGIFTER  STYRS I FRÅN ANVÄNDARKONTOT

Användarkontot är det huvud-konto som du loggar in på, varifrån du hanterar
dina övriga uppgifter. Ordningsföljden på sidan med ansökan är; “Företagsupp-
gifter”, “Användarkonto” och “Kontaktpersoner”

När ditt användarkonto blivit godkänt så tilldelas det behörigheten: Företag. 
Från användarkonto hanterar, eller ändrar, du dina uppgifter i alla andra register.

När din ansökan sparas så avsänds e-post till ansvariga. De kontrollerar då
dina uppgifter och frisläpper därefter ditt användarkonto och tilldelar behörighet. 

Som framgår av bilden så är användarkontot det huvudkonto som du loggar in till. 
Som inloggad kommer du åt alla dina uppgifter och egna sidor, på alla platser och i alla register. 



INSTRUKTIONER
DEN VIKTIGASTE INFORMATIONEN FÖR DITT FÖRETAG - IFYLLS SENARE!
Från Ansökan kan du inte hantera två av dina uppgifter.

Därför ska du återvända för
att ladda upp Logotyp samt
ange yrkesbeskrivning, när ditt
konto blivit godkänt

ETT BRA TIPS - Beskriv din verksamhet noga i fältet “F-Affärsbeskrivning”

Detta fält är publikt och syns för Google! Var smart och beskriv din verksamhet
noga med många spridda nyckelord, sammansatta i begripliga meningar med
god svenska. Uppgifterna är sökbara här på sidan också.
Du kan även räkna med att din egen hemsida ökar i prioritet, eftersom alvsjofore-
tagarna.se pekar på adressen via den länk du angivit i fält “F-Hemsida”.

FRÅN ETT GODKÄNT KONTO SER DET ANNORLUNDA UT - SÅ HÄR!
Jämnför bild 2 & 3 för “Logotyp & Yrkesbeskrivning”. 

BILD 2

BILD 3



AVTALSVILLKOR - Företag
Älvsjöföretagarnas medlems- o. användaravtal & kontovillkor

1. Jag lovar och ansvarar för att hålla företagets uppgifter aktuella på denna
webplats

2. Jag är medveten om att användarkontot hos Älvsjöföretagarna är personligt 
knuten till mig och jag garanterar att inte utelämna mina kontouppgifter till obehörig.

3. Jag garanterar att mass-mail-tjänsten hos Älvsjöföretagarna endast används för 
mitt eget företags kommersiella syften, och aldrig för utomstående.

4. Jag lovar att aldrig agera med politiska eller religösa syften. 
All utåtriktad information och reklam begränsas till opolitiska och oreligösa syften.

5. Jag accepterar föreningens stadgar, som finns att hämta på hemsidan.

6. Om det sker en uppsägning av medlemskapet så erläggs påbörjad årsavgift 
avrundat till halvt kalenderår, räknat från dag för meddelad uppsägning. 
Betalda årsavgifter kan inte återkrävas.

7. Jag är medveten om att dessa avtalsvillkor kan behöva ändras av Älvsjö -
företagarna, och att jag i så fall ska omkvittera avtalet för mitt användarkonto.

Jag är medveten om att jag ingår ett bindande avtal med Älvsjöföretagarna företagsför-
ening genom att kvittera dessa villkor. Samt att avtalet gäller fram tills dess att medlem-
skapet upphört. 
Vid försäljning av företaget, skall om möjligt, ovanstående avtal överföras till ny ägare
som i så fall utser en fysisk person att ansvara för Användarkontot.

Om jag erhållit detta konto genom min anställning hos ett medlemsföretag så är jag
medveten om, och ansvarig för, att överföra det till annan person inom företaget eller
att avsluta mitt användarkonto, senast dagen innan anställningen upphör.


