Policy för hantering av personuppgifter
Till vad använder Skiers Left personuppgifter?
Vi behandlar personuppgifter från privatpersoner för att kunna ha ett nyhetsbrev, ta
emot gåvor, skicka gåvobevis, anordna event och i insamlingssyfte. I samband med
olika aktiviteter och event använder vi personuppgifter för att veta vilka som planerar att
delta samt att följa upp deltagande. Vid aktiviteter fotograferar vi i dokumentationssyfte
och sparar dessa för att använda i marknadsföring och kommunikation.
Vilka personuppgifter lagrar vi?
Enligt den nya dataskyddsförordningen har vi rätt att låna personuppgifter om personen
ger samtycke. I samband med nedan olika kontaktpunkter med Stiftelsen Skiers Left
samtycker du till lagring av efterföljande personuppgifter.
1.Donationer och gåvor
I samband med donation till oss kan följande kategorier av personuppgifter komma att
sparas:
● Betalningssätt
● Namn
● Address
● Telefonnummer
● Email
Ändamålet med behandlingen av Personuppgifter är för att tillgodose att den enstaka
donationen eller återkommande donationerna kan fullföljas på ett korrekt sätt gentemot
dig, våra betalningspartners och i enlighet med gällande lagstiftning. Våra juridiska
förpliktelser innefattar särskilt, men inte uteslutande, följande lagar:
● Bokföringslag (1999:1078);
● Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;
● Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 av den 20 maj 2015
om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av
förordning (EG) nr 1781/2006.
● Annan lagstiftning i tillämpliga fall.
2. Event och utbildningar
I samband med deltagande eller intresseanmälan för event kan följande kategorier av
personuppgifter sparas:

●
●
●
●

Namn
Email
Bilder som tas under eventet
Telefonnummer

3. Nyhetsbrev
Om du har valt att ta emot allmän information från Skiers Left kan följande
personuppgifter sparas:
● Förnamn
● Efternamn
● Postnummer
● E-post
Behandlingen av Personuppgifter innebär möjligheten för Skiers Left att kunna skicka ut
information och frågeunderlag om stiftelsens verksamhet innehållandes: allmän
information, tävlingar, information om utbildningar och event.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vid donation eller gåva sparar vi dina uppgifter. Vid anmälan till ett event eller aktivitet
sparar vi din information. Vi lagrar dina uppgifter tills dess att de inte längre är
ändamålsenliga eller i max 5 år. Uppgifterna för vårt nyhetsbrev uppdateras fortlöpande
och sparas tills dess att mottagaren begär att avsluta prenumerationen.
Vilka rättigheter har du som lämnat personuppgifter?
Du har alltid rätt att begära ut en översikt över vilka personuppgifter vi har sparat om
dig, att be oss ändra uppgifterna för att de ska vara korrekta eller att säga att du vill att
vi tar bort dina uppgifter. Kontakta oss på info@skiersleft.com. Mer om dina rättigheter
gällande personuppgifter kan du läsa hos Datainspektionen.
Vem får tillgång till personuppgifterna?
Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till en annan person, organisation eller företag.
Uppgifterna du lånar ut till oss används bara för syften inom Skiers Lefts organisation.
Efter ytterligare samtycke kan vi komma att använda de personuppgifter som nämnts
ovan i marknadsföring.
Skiers Lefts styrelse är ansvariga för att efterfölja policyn.
Kontakta oss på info@skiersleft.com vid eventuella frågor.

