Integritetspolicy
802490-6953
Det är viktigt att du känner dig trygg hos oss, även när det gäller din integritet. Här kan du
läsa om vilka personuppgifter vi sparar och varför. Allt sker på ett säkert och lagligt sätt i
enlighet med EU- förordningen GDPR, General Data Protection Regulation.
Denna integritetspolicy beskriver Acting for Change behandling av personuppgifter och gäller
när du använder Acting for Change tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Om du ger en gåva, beroende på betalmetod, samlar vi in exempelvis namn, adress,
telefonnummer och e-postadress.
Om du gör en intresseanmälan/ anmälan till utbildning samlar vi in exempelvis namn,
telefonnummer, e-postadress, arbetsplats, befattning, specialkost.
Om du gör en intresseanmälan/ anmälan till erfarenhetsutbyten samlar vi in exempelvis
namn, e-postadress, arbetsplats och specialkost.
Om du fyller i våra kontaktformulär samlar vi in exempelvis namn och e-postadress.
Om du gör en anmälan för prenumeration av nyhetsbrev eller vid annan epostkommunikation med oss samlar vi in exempelvis namn och e-postadress.
Syftet med att vi sparar dina personuppgifter?
Kommunicera med dig.
Administrera din gåva.
Administrera ditt deltagande i utbildningar.
Administrera ditt deltagande i erfarenhetsutbyten och konferenser.
Statistik i syfte att utveckla vår verksamhet.
Frivilliga undersökningar och enkäter som ger dig möjlighet att utveckla vår verksamhet.
För dig som är medlem i vår förening:

För medlemsregister så att vi kan kontakta dig som medlem kring föreningens verksamhet.
Hur länge sparar vi personuppgifter?
Vi sparar vissa personuppgifter i listor och annan dokumentation från föreningens
verksamhet, som längst till föreningens upplösning. Vi behandlar aldrig dina personuppgifter
under längre tid än nödvändigt för respektive ändamål.
Du kan när du vill begära att bli borttagen ur vårt register genom att kontakta oss.
Kontaktuppgifter finns på våra hemsidor acting4change.org eller byggabroar.nu under
rubriken kontakt.
Du har rätt att efter begäran få ett kostnadsfritt registerutdrag över de personuppgifter som
vi har sparade om dig.
Du kan läsa mer om denna rättighet hos Datainspektionen
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/deregistrerades-rattigheter/
För dig som är medlem i vår förening:
Dina personuppgifter sparas så länge som du är medlem och därefter så länge vi är
rapporteringsskyldiga för t ex stöd.
Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina uppgifter används av Acting for Change.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål
till tredje part. Dina uppgifter vidarebefordras bara till tredje part om det krävs för att vi ska
kunna genomföra vår verksamhet;
Exempelvis delas kontaktuppgifter gällande anmälningar till erfarenhetsutbyten, konferenser
och utbildningar till medarrangörer.
När du prenumererar på nyhetsbrev lämnas din e-postadress ut till den leverantör som
tillhandahåller det system vi använder för e-postutskick
Exempelvis delas kontaktuppgifter till tredje part när denna anordnat en insamlingsaktivitet
då denna aktivitet är beroende av denna information när det exempelvis gäller tävlingar,
utlottningar etc. när du skänker en gåva kan dina personuppgifter också lämnas vidare till
betalningsleverantör.
Ändringar i denna integritetspolicy
Vi gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på
hemsidorna.

