INTEGRITETSPOLICY
DATASKYDDSPOLICY
Innehåll:
1. Vem som är personuppgiftsansvarig.
2. Syfte med insamlande av personuppgifter.
3. Vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar.
4. Hur länge sparar vi dina uppgifter?
5. Vem delar vi dina personuppgifter till och hur skyddas de?
6. Dina rättigheter i fråga om dataskydd.
7. Kontakt och ev frågor samt rätt att ge klagomål
8. Uppdatering av dataskyddspolicyn.
1. Vem är personuppgiftsansvarig?
Hållbara Barn & Unga (organisationsnummer 802523-1724) är personuppgiftsansvarig
för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.
2. Varför samlar vi in dina personuppgifter och på vilket sätt?
Hållbara Barn & Unga samlar in dina uppgifter genom din ansökan att bli medlem i
föreningen. Syftet med att samla in uppgifterna är följande:
– Kontakta dig för att informera dig om vår verksamhet och bjuda in till årsstämma.
Vi använder oss av tredjepartsleverantören Mailchimp för registrering av
medlemsuppgifterna för att hantera dina data så säkert som möjligt. Deras villkor hittar
du här och deras integritetspolicy här.
3. Vilka personuppgifter samlar vi in?
Hållbara Barn & Unga registrerar följande information:
– Namn
– Mailadress
Om du själv i fritextsvar eller på annat sätt lämnar ytterligare uppgifter samtycker du till att
Hållbara Barn & Unga behandlar dessa personuppgifter.
4. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra medlemsåtaganden gentemot dig.
5. Vem delar vi dina personuppgifter till och hur skyddas de?
De uppgifter vi har om dig är viktiga för både oss och dig, därför behandlar vi dem med
sekretess! Hållbara Barn & Unga vidtar rimliga organisatoriska och säkerhetsmässiga
åtgärder för att förhindra otillåten tillgång eller exponering av dina uppgifter.

6. Dina rättigheter
Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparade hos oss.
Få tillgång till dina personuppgifter
Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi
har om dig. Kopian är gratis att begära.
Begära rättelse av personuppgifter
Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
Ge och ta tillbaka ditt samtycke
I vissa fall kommer vi att be om ditt godkännande för att behandla dina personuppgifter. Du
har då rätten att när som helst ångra dig och ta tillbaka godkännandet för fortsatt
behandling. Det betyder att vi fortfarande har rätt att använda redan insamlade uppgifter,
eftersom du har gett ditt godkännande sedan tidigare.
Radera personuppgifter
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Om det t.ex.
inte längre finns något behov av att behandla personuppgifterna.
7. Kontakt och ev frågor
Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att
kontakta oss på linda@hallbarabarn.se. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du
rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).
8.Uppdaterad
Policyn uppdaterad 2019-08-20
Vi reserverar oss mot ändringar i dataskyddspolicyn och uppdaterar den vid behov. När en
ny version av dataskyddspolicyn blir gällande görs den tillgänglig på vår hemsida vid
medlemsansökan.

