Meddelande
15.5.2018

Beaktande av EU:s dataskyddsförordning i Hoppets stjärna rf
EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (”GDPR”) börjar tillämpas 25.5.2018. Enligt denna
förordning har alla rätt till skydd personuppgifter.
I detta meddelande beskriver vi
- Vilken typ av data vi samlar in
- Hur vi samlar data
- Vad vi använder data till
- Hur länge vi sparar data
- Till vem vi lämnar ut data och hur vi skyddar data
Vilken typ av data samlas in?
Vi samlar 1) personuppgifter och 2) betalningsinformation. Personuppgifterna består av namn,
adress, e-postadress, telefonnummer, födelseår. Betalningsinformationen består av vilket
ändamål du understöder (barn, familj, projekt) samt när och vilken summa du donerat till ett
specifikt ändamål.
Hur samlar vi data?
Vi samlar data genom att fråga dig om adress, e-post och telefonnummer när du blir sponsor. Vi
frågar också vilken summa du vill donera. Du lämnar själv den information du önskar att vi ska ha
om dig. Betalningsinformationen tillhandahålls av bankerna. Den är nödvändig för vår verksamhet
och har en rättslig grund (bl.a. lagen om penninginsamling).
Vad använder vi data till?
Den information vi har om dig används endast för att kommunicera med dig. Den används vid
utskick av månadsbrev, vid utskick av hälsningar från barn/familj/projekt du understöder, vid
frågor som berör hjälpverksamheten t.ex. om den familj du understöder inte längre är i behov av
stöd och vi behöver diskutera med dig. Betalningsinformation använder vi i enlighet med
bokföringslagen och lagen om penninginsamling.
Hur länge sparar vi data?
Så länge du är sponsor i Hoppets stjärna behöver vi dina kontaktuppgifter och
betalningsinformation, därefter använder vi inte data som berör dig. Undantaget är sådan
information som vi måste spara med beaktande av bokföringslagen eller lagen om
penninginsamling.
E-postmeddelanden raderas så fort ärendet ifråga är utrett.
Till vem lämnar vi ut data och hur skyddar vi data?
Vi ger inte ut data till marknadsföringsändamål eller någon utomstående aktör.
Vi anlitar en tjänsteleverantör för upprätthållandet av vårt register (servertjänster).
Servertjänsterna har SSL-krypterad anslutning och ingen utomstående har tillgång till dem.
Hoppets stjärna rf:s styrelse ansvarar för dataskyddsärenden.
Kontaktperson: Verksamhetsledare Karolina Wägar

