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United Hearts hantering av givares personuppgifter
Personuppgiftsansvarig:
United Hearts styrelse, info@unitedhearts.se

§1 Ändamålsbegränsning och uppgiftsminimering
United Hearts ämnar bara lagra och hantera sådan information om sina givare
som är av nödvändighet. Detta innefattar informationen;
● för- och efternamn,
● address,
● telefonnummer,
● e-post
● samt om personen är månadsgivare eller fadder.
Personuppgifterna används endast för utskick av information kring
organisationen och för kontakt med givare. Information delas aldrig med tredje
part.

§2 Korrekthet
För att säkerställa att personuppgifter för en givare registrerats korrekt vid
ansökan på hemsidan, bes givaren att kolla sin ansökan extra noga samt kryssa i
att personen tillåter att United Hearts lagrar de angivna personuppgifterna.
Givaren informeras även om att ta kontakt med United Hearts om någon uppgift
skulle komma att ändras så registret kan uppdateras.

§3 Lagringsminimering
Informationen och personuppgifter om givare sparas så länge personen är givare
- därefter tas all information förutom namn bort om givaren inte uttryckligen
säger att den vill att alla info ska tas bort. Givaren frågas om detta vid avslut.

§4 Information till givare
United Hearts givare har rätt att;
● få tillgång till sina personuppgifter genom ett utdrag,
● få felaktiga personuppgifter rättade,
● få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är
nödvändiga,
● få veta hur länge ni kommer att lagra personuppgifterna,
● samt lämna in klagomål till Datainspektionen.
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§5 Rutiner för behandling av personuppgifter
Se paragrafer ovan. Personuppgifter lagras i dokument på Google Drive, vars
säkerhet och krypteringsnivå anses hög. Endast United Hearts styrelse har
tillgång till detta konto och dokument.

§6 Rapportera personuppgiftsincidenter
Om någon incident gällande personuppgifter skulle ske måste detta rapporteras
till Datainspektionen inom 72 timmar.
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller
olaglig förstöring, förlust eller ändring av de personuppgifter som behandlas.
Den kan innebära risker för givarnas friheter och rättigheter.
Exempel på personuppgiftsincidenter är;
● tappar bort ett USB-minne med personuppgifter,
● någon gör ett dataintrång på organisationens server
● eller att någon obehörig tar del av personuppgifterna.

§7 Avtal
För att behandla personuppgifter måste stöd finnas i dataskyddsförordningen, en
så kallad rättslig grund. United Hearts rättsliga grund är att informationen som
krävs är nödvändig för att uppfylla avtal om medlemskap/givare hos
organisationen. Om fler personuppgifter än så krävs någon form av samtycke
eller intresseavvägning och kan upprättas mellan United Hearts och givare.
Om personuppgifter lämnas ut till någon utanför organisationen måste ett avtal
upprättas som säkerställer givarnas integritet.

Ovanstående text har baserats på;
● https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-foreningar-och-sma-organisationer/dethar-behover-ni-gora/
● https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-foreningar-och-sma-organisationer/dethar-behover-ni-veta/
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