Integritets & Personuppgiftspolicy
SIRA (Swedish International Relief Association)
DATASKYDDSFÖRORDNING INOM EU GDPR
Dataskyddsförordningen som börjar gälla den 25 maj kommer gälla som lag i Sverige
och ersätter personuppgiftslagen. Det är viktigt för oss i SIRA (Swedish International
Relief Association) att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina uppgifter. Vi ser
till att behandlingen av dina personuppgifter följer både gällande dataskyddsregler,
interna riktlinjer och rutiner.
Den här policyn beskriver hur stiftelsen SIRA org. Nr. 85 72 02-7483
Postadress: Box 6588 113 83 Stockholm samlar in, använder och lagrar de
personuppgifter du lämnat till oss utifrån EU:s allmänna dataskyddsförordning
2016/679 och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. SIRA är
personuppgiftsansvarig och följer gällande personuppgiftslagstiftning.
Det lagstöd vi använder oss av är samtycke eller intresseavvägning
Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild
person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och
kontaktuppgifter.
VARIFRÅN SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER
Vi samlar in de uppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du ger en
gåva till SIRA eller att du önskar få information från SIRA via post eller mail.
VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VARFÖR
Vi registrerar ditt namn, adress, telefonnummer, mailadress och noterar datum när
gåva getts. Uppgifterna används för att vi ska kunna förse dig med information om
SIRAs verksamhet antingen via post eller mail. När en gåva kommit in görs en
notering om datum för att vi ska kunna föra givarstatistik.

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?
Personuppgifterna gallras regelbundet. Om vi inte sett någon aktivitet på en person
på 3 år tas personuppgifterna bort.
DINA RÄTTIGHETER
Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till
behandlingen av dina personuppgifter.
•
•

Tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om
dig, ett s.k. registerutdrag.
Begära rättelse
Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller
ofullständig, rätt att begära rättelse av uppgiften.

•

Få sina personuppgifter raderade
Om du inte längre önskar få information från SIRA eller finnas kvar i vårt
register har du rätt att begära att vi raderar dina uppgifter

•

Invända att mot att dina uppgifter används till direktmarknadsföring
Vi lämnar inte ut dina uppgifter till någon annan utan ditt samtycke med
nedanstående undantag.

•

Dataportalitet
Du har rätt att under vissa omständigheter få ut och överföra dina
personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

•

Invändning
Du har även rätt att, när som helst, motsätta dig vår behandling med dina
personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och avregistrera dig
från våra utskick.

UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFT
Stiftelsen SIRA kan komma att lämna ut dina uppgifter till samarbetspart som
utför tjänster till SIRA såsom tryckeriet för SIRAs informationsblad
VEM KONTAKTAR JAG VID FRÅGOR?
Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du
välkommen att kontakta oss. Du får kontakt med oss via e-mail info@sira.se
Postadress: SIRA Box 6588 113 83 Stockholm eller via telefon till Hanz Linderyd,
0702-16 40 87.
SIRAs integritetsskyddspolicy finns på Stiftelsens hemsida www.sira.se. På
www.datainspektionen.se hittar du Dataskyddsförordningen i sin helhet.
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