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HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER
Allmänt
Ideella föreningen ISLAMNU är mån om att du ska känna dig trygg i alla dina kontakter
med oss. Vi följer GDPR, den nya dataskyddsförordningen, vilket betyder att vi
respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra
principer är enkla och vi är öppna med vilka data vi samlar in och anledningen av dessa.
Vi är alltid måna och skyddar din data på bästa möjliga sätt.
I detta dokument, integritetspolicy, beskriver vi i detalj vilka uppgifter vi samlar in och i
vilket syfte så att du kan ha kontroll över dina uppgifter. Vi kommer även informera hur
du kan kontakta oss för att ta del över dina lämnade uppgifter.
Vår policy gäller i alla sammanhang; när du besöker vår hemsida, när du kontaktar oss
på sociala medier eller kommer i kontakt med oss via telefon eller mail. Policyn gäller för
samtliga uppgifter vi får från dig, detta innefattar även uppgifter som vi får via post. Vår
integritetspolicy gäller alla; medlem, givare, frivillig m.fl.
Ideella föreningen ISLAMNU är personuppgiftsansvariga på det sätt som beskrivs nedan,
vi ansvarar för att behandling av data sker enligt gällande lagstiftning.

VILKA PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN
Vi får in samtliga personuppgifter direkt från dig, se exempel på personuppgifter som vi
samlar in:
•
•
•
•
•
•

Namn
Adress
Personnummer
Mobilnummer
E-postadress
Kontonummer

I dessa sammanhang så registrerar ISLAMNU dina personuppgifter:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

När du registrerar dig som medlem.
När du registerar dig som givare.
När du fyller i din e-postadress och/eller ditt telefonnummer via vårt
kontaktformulär
När du ger en gåva eller betalar medlemsavgift via internetbank, bankgiro, swish
eller genom en annan kanal eller tjänst.
Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller via andra kanaler.
Vid anställning och/eller praktik.
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HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER
ISLAMNU är måna om dina personuppgifter och behandlar dessa i huvudsak för de
ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid
insamlingstidpunkten:
I.

II.

III.

Service till medlemmar och givare
a. För att kunna ta emot och registrera medlemskap och gåvor.
b. För att erhålla en god service, såsom att hantera dina förfrågningar, rätta
felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt tex
informationsbrev.
I marknadsföringssyfte och utskick av information
a. Uppgifter såsom gåvogivande, medlemskap, gåvor mm lagras och
analyseras samt ligger till grund för kommande erbjudanden och
marknadsföring av både generell och riktad karaktär.
b. För att kunna administrera givarprofiler, genomföra analyser samt
marknadsundersökningar.
c. För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post eller
andra digitala kontaktvägar. Även vanlig post kan förekomma. Du kan
närsomhelst tacka nej till denna typ av marknadsföring.
d. För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i
våra villkor och policyer.
Administration
a. När du e-postat företrädare för föreningen eller till en av våra officiella
adresser används dina uppgifter för att upprätthålla kontakten med dig.
b. När du ringer någon av våra företrädare används dina uppgifter för att
upprätthålla kontakten med dig.
c. När du deltar i vår verksamhet kan dina uppgifter användas för att kunna
genomföra verksamheten.
d. Om du är i kontakt med oss i din yrkesroll eller på annat sätt involverad i
vår verksamhet kan dina personuppgifter förekomma i protokoll,
minnesanteckningar eller liknande.
e. Om du söker praktik eller anställning hos oss behandlar vi dina uppgifter
för att bedöma om du är den vi söker och för att ta kontakt med dig.
f. När du är praktikant eller anställd hos oss så används dina uppgifter för
personaladministration, löneadministration, tillgodose din fysiska säkerhet
och även att tillgodose vår IT- och informationssäkerhet.
g. I vår ekonomiska administration och uppföljning förekommer
personuppgifter på fakturor, i verifikationer, avstämningsunderlag,
utredningar och andra underlag men även i kommunikation med berörda
parter.
h. I vår verksamhetsuppföljning förekommer personuppgifter i interna
rapporteringssystem, i rapporter och redovisningar.
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RÄTTSLIG GRUND OCH LAGRING AV PERSONUPPGIFTER
I samband med att du lämnar din personuppgifter till oss ger du din tillåtelse för
ISLAMNU att registrera och lagra dina uppgifter samt behandlar de angivna
personuppgifterna för angivna ändamål.
För alla behandlingar ska det finnas en rättslig grund som vi stödjer oss på:
•
•
•

Avtalsuppfyllande – När du blir medlem, givare, anställd, praktikant eller
liknande.
Rättsliga förpliktelser – T e x att vi är skyldiga att lämna uppgifter till Skatteverket
eller sköta vår bokföring
Samtycke – När du godkänt att vi får behandla dina uppgifter och förstått vad det
betyder.

Behandlingen av dina uppgifter sker enligt gällande lagstiftning och innebär att
personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn
till ändamålen med behandlingen. ISLAMNU kommer att lagra dina personuppgifter så
länge du har en relation med oss samt en tid därefter beroende på ändamål.
Observera att du närsomhelst kan återkalla ett lämnat samtycke genom att kontakta oss,
för kontaktuppgifter se längre ned i detta dokument.

DINA RÄTTIGHETER OCH VAL
Beträffande rättigheter som gäller dina personuppgifter har du möjlighet att påverka din
information och vad som sparas. ISLAMNU kommer på eget bevåg eller via ditt initiativ
att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan närsomhelst begära att dina
uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss, se nedan
kontaktuppgifter till oss. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du
gärna kontakta ISLAMNU eller så kan du höra av dig till datainspektionen
(www.datainspektionen.se).
Du kan närsomhelst avstå att ta emot direktmarknadsföringskommunikation från oss. Om
du vill slippa den i en viss kanal gör du det genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i
din e-post och/eller sms-kommunikation som vi skickat till dig. Om du vill avstå helt och
håller är du alltid välkommen att kontakta oss för att få hjälp, se kontaktuppgifter nedan.
Du har också en rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på berättigat intresse
om du har skäl som hänför sig till din specifika situation. Om vi kan visa på tvingande
berättigande skäl kan dock en ny avvägning ge oss fortsatt rätt att behandla dina
uppgifter.
Du kan erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att
skriftligt eller digitalt begära ett så kallat registerutdrag från ISLAMNU. Informationen är
kostnadsfri och det är möjligt att få en kopia på uppgifterna så länge som det inte
påverkar andras rättigheter och friheter negativt.

VÅRA KONTAKTUPPGIFTER
ISLAMNU, Karlslundsvägen 4, 177 44 Järfälla
E-postadress: dataskyddsansvarig@karavanen.net
Denna integritetspolicy gäller från och med 2019-01-25
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