
Integritetspolicy för personuppgifter för ideella föreningen Princess 
Svanevits Vänner 
 
Princess Svanevits Vänners integritetspolicy har upprättats i samband med 
dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller i hela EU från 
och med den 25 maj 2018. I integritetspolicy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi 
samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter 
som sparas av oss samt hur du kan kontakta oss. Styrelsen för Princess Svanevit Vänner är 
personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt 
gällande lagstiftning. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög sekretess och 
säkerhet. Princess Svanevits Vänner respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över 
dina personuppgifter. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför. Denna integritetspolicy 
gäller när Princess Svanevit Vänner registrerar dina personuppgifter enligt stycket nedan.  
 
Personuppgifter vi samlar in  
 
Personuppgifter vi samlar in kan exempelvis vara ditt namn, postadress, telefonnummer, 
mobiltelefonnummer, e-postadress, IP-adress samt personnummer.  
 
Princess Svanevit-gruppen registrerar personuppgifter i samband med:  
a) Att du blir medlem i Princess Svanevits Vänner 
b) Att du anmäler dig som prenumerant av Princess Svanevits Vänners nyhetsbrev 
c) Att du anmäler dig till ett evenemang eller tävling som Princess Svanevits Vänner anordnar  
d) Att du skriver på exempelvis en namninsamling eller svarar på en enkät från Princess 
Svanevits Vänner i vilket dina personuppgifter används och sparas för ändamålet som anges i 
formuläret 
e) Att du lämnar dina uppgifter till en representant från Princess Svanevits Vänner på 
exempelvis en mässa eller ett evenemang  
f) Ditt besök på vår webbplats inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar 
och annan kommunikationsdata samt exempelvis den typ av enhet, webbläsartyp och det 
operativsystem som används för besöket  
g) Att du öppnar ett mail från oss eller klickar på en länk i ett mail från oss 
 
Hur vi använder insamlad information  
Princess Svanevits Vänner behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges 
nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:  
a) För att informera om Princess Svanevits arbete och vår verksamhet  
b) För att tacka för inkomna gåvor till Princess Svanevits uppdrag och berätta om hur insamlade 
medel används  
c) För att uppfylla lagkrav gällande lagring av avtal  
d) För att öka engagemanget hos medlemmar genom att skicka ut erbjudande, tävlingar och 
utlottningar 
e) För att utföra undersökningar i syfte att förbättra föreningen 



f) För att möjliggöra god service – som att hantera dina förfrågningar och önskemål på ett 
effektivt sätt, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information 
g) För systemadministration och medlemsregister samt för att kunna upprätthålla god 
registervård  
h) För att ta fram statistiska data om våra medlemmar – detta görs på en aggregerad nivå utan 
att identifiera enskilda personer  
i) För att genom analys av ditt användarbeteende i våra digitala kanaler – exempelvis webbsida, 
nyhetsbrev, sociala medier – leverera, utveckla och förbättra vår kommunikation samt din 
användarupplevelse på plattformar som erbjuds av oss  
j) För att skicka viktig information, exempelvis förändringar i våra villkor och policyer  
 
Information som kan lämnas ut  
Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data å våra vägnar. Detta 
för att vi ska kunna utföra våra tjänster, exempelvis analys, distribution eller andra tjänster som 
upprätthåller och tillämpar våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av 
personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. Exempel på externa parter som 
vi delar information till är företag som tillhandahåller av medlemsregister och tryckerier. 
 
Princess Svanevits Vänner förbinder sig till att ha giltiga personuppgiftsbiträdesavtal med 
samtliga leverantörer.  
 
Princess Svanevits Vänner använder sig av Workspace-paketet från Google och förbinder sig 
därmed till Googles standardavtalsklausul. 
 
Som rättslig grund för personuppgiftsbehandling kommer Princess Svanevits Vänner hänvisa till 
uppfyllande av avtal, berättigat intresse, rättslig förpliktelse eller samtycke. De ändamål för vilka 
Princess Svanevits Vänner använder berättigat intresse som rättslig grund finns med i denna 
policy under rubriken ”Hur vi använder insamlad information”. Personuppgiftsbehandlingen 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.  
 
Dina rättigheter  
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter, och du har möjlighet att påverka din 
information och vilken information vi sparar om dig. Princess Svanevits Vänner kommer på eget 
eller en persons initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan när som helst 
begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas av oss. Vi kan dock 
komma att kontakta dig med information gällande ändrade eller uppdaterade villkor, samt 
information om avtal. Du kan även själv stoppa mailkommunikation från oss genom att klicka på 
”Avsluta prenumeration” längst ned i det mail som du mottagit från oss.  
 
Våra kontaktuppgifter hittar du under rubriken ”Så kontaktar du oss”. Om du anser att dina 
rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss alternativt höra av dig till 
Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare dataskyddsmyndigheten): https://www.imy.se/om-
oss/kontakta-oss/  



 
Ändringar i integritetspolicyn  
Princess Svanevits Vänner förbehåller sig rätten att göra ändringar i integritetspolicyn. Den 
senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats, och datum för senaste ändringen 
framgår på den sista sidan. Om ändringarna har en avgörande betydelse för vår behandling av 
dina personuppgifter, kommer vi underrätta dig om detta. Exempel på ändringar med avgörande 
betydelse är ändringar av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter.  
 
Så kontaktar du oss  
Styrelsen för Föreningen Princess Svanevits Vänner är personuppgiftsansvariga och du 
kontaktar oss via medlem@svanevit.se  
 
Denna integritetspolicy är antagen av styrelsen och gäller från 2021-08-01  
Senast uppdaterad: 2021-08-01 

 

 

 


