Fredrika Bremer Förbundets
Dataskyddspolicy
Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter i maj 2018 PUL
(personuppgiftslagen). Enligt GDPR ska information om registrering av personuppgifter meddelas de personer
som lämnar dessa uppgifter.
Fredrika Bremer Förbundet är en medlemsorganisation och samlar bland annat in information till vårt
medlemsregister. Eftersom du kan komma i kontakt med oss även på andra sätt finns det ytterligare situationer
där vi behöver samla in personuppgifter.

Här kan du se i vilka situationer vi samlar in dina personuppgifter:
•
•
•
•
•
•
•

När du registrerar dig som medlem
När du engagerar dig i förbundet
När du söker något av våra stipendier
När du anmäler dig till våra seminarier och aktiviteter
När du deltar i ett upprop eller annan insamling
När du beställer en vara eller deltar i en tävling
När du anställs eller gör praktik på förbundet

Beroende på i vilket syfte du kontaktar oss rör det sig om olika uppgifter vi samlar in. Det kan röra sig om
följande uppgifter:
•
•

Person- och kontaktuppgifter - namn, födelsedatum, könstillhörighet, personnummer,
telefonnummer, e-postadresser, postadress samt faktura- och leveransadress.
Betalningsuppgifter - kredit- och betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod),
fakturainformation och bankkontonummer.

Varför behöver ni behandla mina personuppgifter?
Fredrika Bremer Förbundets syfte är att förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män med samma
möjligheter, rättigheter och samma skyldigheter i hem, yrkesliv och samhälle. Förbundet skall vara partipolitiskt
och religiöst obundet. För att uppfylla vårt syfte behöver vi medlemmar, frivilliga och engagerade. För att
kunna ha medlemmar, frivilliga och engagerade behöver vi kunna behandla personuppgifter.
All behandling av dina personuppgifter syftar till att möjliggöra endast sådan verksamhet som är förenlig med
Fredrika Bremer Förbundets stadgar. Dina personuppgifter kan vi behöva använda för att kontakta dig rörande
viktig information om vår verksamhet, för inbjudningar till våra arrangemang och för att exempelvis ge
information om aktuella händelser inom jämställdhetsområdet.
Läs Fredrika Bremer Förbundets stadgar här.

Vi behandlar i huvudsak dina personuppgifter för att kunna göra följande:
•
•
•

Administrera ditt medlemskap
Möjliggöra god service, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka
information så som nyhetsbrev
Bjuda in dig till de aktiviteter och seminarier vi arrangerar
Fredrika Bremer Förbundet, Östermalmsgatan 33 1tr, 114 26 STOCKHOLM 0732-55 44 00
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•

Möjliggöra utdelning av medel ur de fonder vi förvaltar

Utöver de ändamål som anges ovan kan det finnas ytterligare ändamål som anges vid tidpunkten när dina
uppgifter samlas in. Vi samlar också in personuppgifter för att kunna fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga
förpliktelser, exempelvis vid bokförings- och skattemässiga skäl.

Vem får ta del av mina personuppgifter?
Fredrika Bremer Förbundet har ett litet kansli och det är i första hand vår personal som behandlar dina
personuppgifter. När du blir medlem i Fredrika Bremer Förbundet kan du även välja att bli medlem i någon av
våra kretsar. Du kan även välja att inte bli medlem i en krets och vara medlem nationellt. I de fall du ingår
medlemskap i en krets kommer kretsen att behandla de uppgifter om dig som krävs för att kunna bedriva sin
verksamhet. Det kan röra sig om att kretsen skriver ut medlemslistor inför kretsmöten eller kontaktar
medlemmar inför kretsaktiviteter.
Utöver förbundets kansli och kretsar använder vi oss i vissa fall av tredje parter, som exempelvis
Föreningshuset som tillhandahåller vårt medlemssystem, eller tjänster för utskick av vårt nyhetsbrev. I dessa fall
arbetar vi med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller
samma skyddsnivå som inom EU/EES genom exempelvis en anslutning till den så kallade Privacy Shield
överenskommelsen mellan EU och USA.
Inskickade ansökningar för stipendier till Fredrika Bremer Förbundet läses av personal på förbundets kansli
och ledamöter i förbundets styrelse för beslut om utdelning. De ansökningar som inte går vidare destrueras
efter att ansökningsprocessen är slut. Ansökningar som har skickats in av sökande som får stipendium behåller
vi på vårt kansli (inlåst) för referens i fem år.
Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part. Ett sådant förfarande kräver ditt uttryckliga
tillstånd.

Laglig grund för insamling av personuppgifter
För att vi ska kunna använda dina personuppgifter måste vi ha en laglig grund. De lagliga grunder vi har är:
Avtal och rättslig förpliktelse
Om du är medlem i Fredrika Bremer Förbundet är det avtalet om medlemskap som är den lagliga grunden för
att vi ska behandla uppgifter om dig. Det kan också handla om att annan svensk lagstiftning, exempelvis
bokföringslagen och sekretesslagen, kräver att vi behandlar personuppgifter.
Berättigat intresse
Vid ansökning till något av våra stipendier behandlar vi de personuppgifter som efterfrågas i ansökan för att
kunna dela ut medel ur våra stiftelser.

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?
När du stått som inaktiv medlem i ett år, det vill säga du har inte betalat din medlemsavi efter sista
påminnelseavins sista betalningsdatum, tar vi bort dina personuppgifter från vårt medlemssystem. Detsamma
gäller när dina personuppgifter inte längre är relevanta för de ändamål som anges här eller inte längre krävs
enligt lagstadgade lagringstider. Vi lagrar alltså inte dina personuppgifter längre än nödvändigt.

Dina rättigheter
Du har rätt att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter och har rätt till att:
Fredrika Bremer Förbundet, Östermalmsgatan 33 1tr, 114 26 STOCKHOLM 0732-55 44 00
www.fredrikabremer.se

•
•
•
•
•
•
•

Få tillgång till dina personuppgifter
Få felaktiga personuppgifter rättade
Få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
Veta hur länge vi kommer att lagra personuppgifterna
Bli bortglömd i våra register, dock kan det förekomma legala skyldigheter som hindrar oss från detta,
som exempelvis bokföringslagen
Begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas
Föra fram klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid
med GDPR

Vill du veta mer eller har du frågor?
Kontakta kansli@fredrikabremer.se, eller ring kansliet på 0732-554400
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