Integritetspolicy
SIRA (Swedish International Relief Association)
Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa dataskyddsförordningen
(GDPR). Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina uppgifter.
Stiftelsen SIRA med organisationsnummer 857202-7483 är juridiskt ansvarig. Detta
innebär att vi ansvarar för att behandling av personuppgifter inom vår verksamhet sker
efter gällande lagstiftning.
Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person.
Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter som namn och kontaktuppgifter. De
rättsliga grunder vi använder oss av är samtycke och berättigat intresse
Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?
När du ger en gåva till SIRA eller när du angett att du önskar information från SIRA kan vi
registrera uppgifter som namn, adress, e-postadress, telefon. Uppgifterna används för att
vi ska kunna förse dig med information om SIRA:s verksamhet via post eller mejl. När en
gåva kommit in görs en notering om datum för att vi ska kunna föra givarstatistik.
Hur länge sparas uppgifterna?
Personuppgifterna gallras regelbundet. Om vi inte sett någon aktivitet från en person på 3
år tas personuppgifterna bort.
Vem kan få tillgång till uppgifterna?
Vi kan lämna ut personuppgift till samarbetspart som utför tjänster åt SIRA, t.ex. tryckeriet
för SIRA:s informationsblad, eller tjänsteleverantör för digitala nyhetsbrev. I övrigt lämnar
vi inte ut personuppgift till någon annan utan att ha inhämtat ditt samtycke .
Dina rättigheter
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din
information och vad som sparas.


Du har rätt att en gång per år begära tillgång till de personuppgifter som vi
behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag. Begäran om sådant utdrag ska göras
skriftligt och vara undertecknad av dig.



Du har rätt att begära rättelse av uppgift om du anser att den är felaktig eller
ofullständig.



Du kan när som helst avstå från att ta emot information från SIRA. I digitala
nyhetsbrev är det enklaste att klicka på ”Avsluta prenumeration”. Vill du avstå från
övrig kommunikation kontaktar du oss (se nedan).



Du har rätt att begära att vi raderar dina uppgifter om du inte längre önskar få
information från SIRA eller finnas kvar i vårt register

Kontakt
Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att
kontakta oss.
E-post: info@sira.se
Postadress: SIRA, Box 6588, 113 83 Stockholm
Telefon: Hanz Linderyd, 0702-16 40 87
Hos Integritetsskyddsmyndigheten www.imy.se kan du läsa mer om dina rättigheter och ta
del av dataskyddsförordningen.
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