så behandlar vi dina personuppgifter
– Vardagens civilkurages integritets- och dataskyddspolicy –

Bästa medlem eller du som kontaktar Vardagens civilkurage. Föreningen värnar om din integritet.
Här ser du vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det, samt hur de används, sparas och skyddas.

Vad är en personuppgift?
De personuppgifter vi samlar in och behandlar är framför allt sådana som du själv uppger till oss
(som adress, mobilnummer etc.) till exempel när du ansöker om medlemskap eller anmäler dig
till någon av våra aktiviteter. Tänk på att inte skicka mer uppgifter än vad vi efterfrågar. Vi samlar
inte in känsliga personuppgifter som exempelvis uppgifter om religion, hälsa eller sexualitet.

Personuppgiftsansvarig
Vardagens civilkurage riks är personuppgiftsansvarig och du når oss på
info@vardagenscilikurage.se

Laglig grund
Vi behandlar dina uppgifter med stöd av den rättsliga grunden berättigat intresse i artikel 6.1.f
dataskyddsförordningen. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att föreningen ska kunna
vara verksam.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?
• Är du medlem lagrar vi dina personuppgifter i ett medlemsregister. Vi har begränsat
tillgången till uppgifterna.
• När du kontaktar oss för samverkan eller information sparar vi dina uppgifter så att vi kan
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kontakta dig. Dina uppgifter sparas i upp till 2 år.
• Vi skickar ut ett nyhetsbrev en gång i månaden till din e-mail. Du kan när som helst välja
att avregistrera dig från nyhetsbrevet.
• Vi skickar kallelser till möten och erbjudanden om deltagande i olika aktiviteter som
exempelvis utbildningar och seminarier.
• Vi använder dina personuppgifter för att rapportera till finansiärer som exempelvis
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).
• Dina uppgifter kan även användas för att framställa statistik om våra medlemmar, till
exempel lokalförening och ålder.
• Vi använder ditt telefonnummer för att påminna dig om att förnya ditt medlemskap.
• De personuppgifter som vi sparar i formulär när du anmäler dig till våra evenemang gör
att vi kan komma att kontakta dig i samband med den och andra aktiviteter som
föreningen genomför. Dina uppgifter sparas i upp till 2 år från att evenemanget är
avslutat.
• Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för
marknadsföringsändamål till tredje part. Vi processar dock dina uppgifter genom tredje
part som Mailchimp, Google docs och MyClub medlemsregister.
• Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller under vissa förutsättningar radering av
personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du kan närsomhelst
avanmäla dig och vill du då bli raderad sparar vi endast avidentifierade uppgifter för
statistik och återrapportering till finansiärer.

• Vid avslutat medlemskap i Vardagens civilkurage sparas dina uppgifter för att rapportera
till finansiärer. Det betyder att de kan sparas den tid som den allmänna preskriptionstiden
i 2 § preskriptionslagen (1981:130)

• Om du har frågor eller synpunkter angående behandlingen av personuppgifter är du
välkommen att vända dig till oss på info@vardagenscivilkurage.se

• Har du invändningar angående vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta
datainspektionen datainspektionen@datainspektionen.se Du kan läsa mer på
datainspektionens hemsida. https://www.datainspektionen.se/
• Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera vår policy. När detta händer får du ett
meddelande.
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