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Dataskyddspolicy 

Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) i Sverige och övriga EU, och ersätter 
därmed personuppgiftslagen (PUL). Förordningen liknar personuppgiftslagen till exempel med att en 
organisation får samla in och behandla personuppgifter om den har en rättslig grund för det, till 
exempel om den som registreras ger sitt samtycke eller om det krävs enligt lag. GDPR stärker skyddet 
för din personliga integritet och du får större kontroll över dina uppgifter. 
 
Vi vill att du ska förstå vad som står i den här policyn, så att du kan känna dig trygg. Om du undrar vad 
något betyder, eller vill ha mer detaljerad information, tveka inte att höra av dig till vår 
personuppgiftsansvarige. 

Personuppgiftsansvarig 
Personuppgiftsansvarig i CISV Swedens styrelse: 
Björn Kåberger personuppgifter@cisv.se 
 
CISV Swedens officiella adress: 
CISV Sweden 
Högalidsgatan 36 
117 30  Stockholm 
 
sweden@cisv.org 

Därför samlar vi in personuppgifter 
CISV Sweden behöver samla in personuppgifter om våra deltagare, ledare, förtroendevalda och andra 
medlemmar för att genomföra vår verksamhet. Personuppgifter är all information som direkt eller 
indirekt kan knytas till en fysisk, nu levande person. 
 
Personuppgifter som vi samlar in kan till exempel vara följande: 

• Person- och kontaktuppgifter såsom namn, personnummer, kön, mailadress, telefonnummer, 
postadress och foton. 

• Betalningsuppgifter såsom fakturauppgifter.  
 
Exempel på när CISV Sweden samlar in och behandlar personuppgifter är när du: 

• vill bli medlem i en av CISV Swedens lokalföreningar 
• ansöker om en plats på något av våra program 
• anmäler dig till en aktivitet 
• anmäler dig för att få CISV Swedens nyhetsbrev 
• ansöker om ett resestipendium  



 

 

• gör en inbetalning till CISV Swedens bankkonto 
• beställer material från CISV Sweden 
• kontaktar CISV Sweden via våra officiella e-postadresser 
• är anställd av CISV Sweden 
• söker jobb eller praktikplats hos CISV Sweden 
• söker uppdrag som ledare eller stab 
• använder våra digitala verktyg. 

 

Så här använder vi dina personuppgifter 

Vi använder oss av dina personuppgifter för att kunna göra följande:  

• Administrera ditt medlemskap. Till exempel används ditt personnummer som unik 
identifierare. 

• Kommunicera med dig om program, utbildningar och andra evenemang som du anmält dig 
till. 

• Skicka erbjudanden som gäller personer i specifika köns- eller åldersgrupper. 
• Skicka nyhetsbrev till dig, om du har anmält dig till det. 
• Kunna svara på frågor om ditt medlemskap och de aktiviteter du deltar i. 
• Sammanställa anonym statistik, både egen och sådan som efterfrågas av till exempel CISV 

International och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 
• Historisk information om dina tidigare uppdrag och deltagande i CISVs verksamhet. 

 
Medlemskap i CISV Swedens lokalföreningar gäller till och med 31 december samma kalenderår som 
du har blivit medlem. Om du inte förnyar medlemskapet raderar eller anonymiserar vi dina uppgifter 
efter två år, så att du inte längre kan identifieras.  
 
När du ansöker om att bli ledare eller stab ber vi dig att begära utdrag ur belastningsregister. För 
närvarande samlar vi in utdragen centralt, men undersöker möjligheterna för att hitta en annan 
lösning som innebär att utdragen ska hanteras inom medlemmens lokalförening. Vi sparar inte 
utdragen, men gör en notering om att utdraget har lämnats in och de noteringarna sparar vi ett 
kalenderår efter att vi fått utdraget. 

Rättsliga grunder 
• Avtal och lagkrav -  för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig som medlem, 

och följa lagar såsom bokföringslagen, måste vi samla in vissa uppgifter om dig och ditt 
medlemskap. 

• Intresseavvägning - för att kunna genomföra vår verksamhet behöver vi samla in uppgifter om 
medlemmar och de som engagerar sig i våra aktiviteter. Till exempel kan vi komma att lägga 
upp ditt namn på hemsidan om du är nationellt förtroendevald för att skapa tillgänglighet 
inom organisationen. Vi kan även komma att lägga upp bilder på hemsidan och i sociala 
medier från aktiviteter och program där du deltagit - om du inte uttryckligen meddelat oss att 



 

 

du inte vill förekomma på bild. Vi publicerar aldrig andra kontaktuppgifter än namn utan ditt 
samtycke. 

• Samtycke - När du blir medlem hos oss samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter 
i medlemsregistret. Detsamma gäller till exempel när du väljer att ta del av vårt nyhetsbrev.  

Vem har tillgång till uppgifterna? 
Uppgifterna om dig används bara inom CISV Sweden (anställda och förtroendevalda) och våra 
lokalföreningar (förtroendevalda). Lokalföreningen kan också använda uppgifterna för att ansöka om 
bidrag från kommunen. 
 
Vi ger inte dina uppgifter vidare till andra organisationer eller företag, förutom i de fall då vi anlitar 
underleverantörer för att kunna erbjuda bästa möjliga tjänster för dig som medlem, till exempel 
medlemsregister och nyhetsbrev. När vi anlitar underleverantörer säkerställer vi alltid att de hanterar 
personuppgifter i enlighet med GDPR. 

Var lagrar CISV Sweden uppgifterna och hur länge? 
• CISV Sweden använder G Suite som primärt lagringsställe för dokument samt för all e-

posthantering. G Suite är en tjänst som Google driver, men till skillnad från “vanliga” Gmail 
och Google Drive har Google inte någon rätt att läsa eller använda sig av den data som sparas i 
G Suite. För mer information, se https://gsuite.google.com/intl/sv/security/.  

• Medlemsuppgifter lagras i medlemsregistret och sparas i två kalenderår efter senaste 
medlemsår. 

• Inloggningsuppgifter och webbformulär (t ex ansökningar via Lediga uppdrag) lagras hos 
hemsidesadministratören i ett kalenderår efter att uppgifterna samlades in. 

• Namn och mejladress för prenumeranter på nyhetsbrevet lagras hos MailChimp. 
• Bokföringsunderlag förvarar kassören i pärmar och arkivlådor, därefter lagras de i kansliets 

kassaskåp. Alla uppgifter som rör ekonomi sparas i sju år efter utgången av det bokföringsår 
då händelsen bokfördes ( i enlighet med bokföringslagen). 

• Löneutbetalningar: kontonummer sparas hos banken. 
• Protokoll och andra signerade dokument lagras på obestämd tid i pärmar på kansliet, samt 

digitalt i G Suite. 

Din rätt till dina personuppgifter  
Rätt till tillgång. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den 
information vi har om dig. 
 
Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Meddela oss om dina uppgifter är 
felaktiga eller icke kompletta. Vi rättar det som är fel så snart som möjligt, men senast inom tre 
veckor. Uppgifterna i vårt medlemsregister uppdateras inte automatiskt om du till exempel flyttar 
eller får nytt telefonnummer. Du kan själv uppdatera dina uppgifter genom att fylla i det här 
formuläret: meddela ändringar av dina personuppgifter. 



 

 

 
Rätt att “bli glömd”. Du kan ta tillbaka ditt samtycke till insamling av personuppgifter och (om inga 
lagliga hinder finns) få dina uppgifter raderade. Vi raderar dina personuppgifter men då avsäger du dig 
också rätten till medlemskap och medlemshistorik. 
 
En sådan begäran ska vara personligt undertecknad, med fullständiga person- och kontaktuppgifter 
och insändas skriftligen till: 
 
CISV Sweden   
Högalidsgatan 36 
117 36  STOCKHOLM 
 
 

Klagomål 
Vi strävar efter att snabbt och på ett bra sätt kunna lösa alla frågor som kan uppstå i och med 
personuppgiftshanteringen. Har misstag skett, eller om du inte är nöjd med CISVs hantering, hör av 
dig direkt till vår personuppgiftsansvariga eller till kansliet, så gör vi vårt bästa för att lösa det. Om 
problem kvarstår är du välkommen att vända dig till föreningsrevisorerna på revisor@cisv.se. Du kan 
även, om du anser att CISV Sweden har gjort fel i hanteringen av personuppgifter, lämna in ditt 
klagomål till Datainspektionen. 
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