Tillsammans skapar vi framtidstro

Box 343, Reningsverksgatan 1, 421 23 VÄSTRA FRÖLUNDA

Integritetspolicy, Reningsborg
Vi vill värna om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur dina
personuppgifter hanteras och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter.
Behandling av dina personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning.
Vår policy gäller om du kommer i kontakt med oss som medlem, volontär, deltagare,
kund, gäst, givare, samarbetspartner, allmänt intresserad, eller oavsett hur du kommer i
kontakt med oss.
Du kan alltid vända dig till Reningsborg på adressen som anges i slutet av dokumentet om
du har frågor om vår behandling av personuppgifter.

Insamling av personuppgifter
Reningsborg får i första hand in personuppgifter direkt från dig.
Det kan exempelvis vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter,
födelsedatum, personnummer, bankuppgifter, CV, personligt brev och/eller annan
information som du lämnat till Reningsborg eller som i övrigt är nödvändig för att
Reningsborg ska kunna fullgöra sina åtaganden.
Reningsborg kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan
komma från exempelvis kommuner, landsting, uppdragsgivare, Skatteverket, eller andra
offentliga källor.
Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Reningsborg, om det är nödvändigt för
bland annat följande ändamål:










För att fullgöra våra åtaganden, avtal och service i övrigt gentemot dig.
För att uppfylla krav enligt gällande lag eller författning.
För att hantera och administrera seminarier och exempelvis event.
För att skicka relevant information och erbjudanden om events.
Vid registrering i samband med gåvogivande.
För att föra statistik i syfte att utvärdera och förbättra vårt arbete.
För att hantera och administrera ansökningar.
För att använda som underlag vid fakturering och bokföring.
Vid anställning, praktik eller volontäruppdrag.
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Behandling av personuppgifter
Reningsborg behandlar insamlade personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordningen (GDPR) och annan gällande lagstiftning. Det innebär att det
måste finnas en rättslig grund till att uppgifterna får lov att behandlas. Det kan till
exempel vara att en intresseavvägning har gjorts, eller att uppgifterna måste behandlas
för att fullfölja våra förpliktelser i ett avtal vi har med dig. Om ingen annan rättslig grund
kan användas så kan vi behöva ditt samtycke till att uppgifterna behandlas, vilket du i så
fall får lämna till oss. Har du lämnat ett sådant samtycke så har du rätt att återkalla det
när som helst (se kontaktuppgifter nedan).
Reningsborg lämnar inte ut personuppgifter till andra företag eller myndigheter om det
inte är en skyldighet på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att
skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter eller om utlämnandet till tredje part
följer av våra åtaganden gentemot dig.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Reningsborg sparar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla
ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall. Interna rutiner finns för att säkerställa
detta.

Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter Reningsborg
har sparat om dig. En eventuell begäran ska vara skriftlig och undertecknad och innehålla
uppgift om namn och personnummer.
Du har alltid rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade och begära att få dina
personuppgifter raderade. Reningsborg kan dock inte radera dina personuppgifter om det
föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler, eller när det finns
andra legitima skäl till varför personuppgifterna måste sparas.
Du också alltid rätt att återkalla ett samtycke.
En eventuell begäran skickas till adressen som anges i slutet av dokumentet.
Skulle du anse att behandlingen av dina personuppgifter strider mot
Dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in klagomål till berörd tillsynsmyndighet
(Datainspektionen/Integritetsskydds-myndigheten).
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Cookies/ kakor
Reningsborgs publika hemsidor använder enbart kakor som behövs för att funktionalitet
på hemsidorna ska fungera, så kallade nödvändiga kakor. Vi ber inte om samtycke att
använda dessa då de är undantagna från samtyckeskrav i lagen om elektronisk
kommunikation.

Säkerhet
Reningsborg arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska
åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt
säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.
Synpunkter eller frågor
Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina
personuppgifter.
Reningsborg
Personuppgifter
Box 343, Reningsverksgatan 1,
421 23 VÄSTRA FRÖLUNDA
Denna integritetspolicy är uppdaterad i november 2022.
Uppdatering av denna integritetspolicy görs löpande. Ny version finns i förekommande fall
på vår webbplats.
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