A Non Smoking Generations integritetspolicy
Allmänt
För att vi ska kunna kommunicera våra projekt, sprida kunskap, samla in pengar, sälja
varor i vår webbshop och erbjuda tjänster behöver vi behandla personuppgifter. Vår
integritetspolicy beskriver hur vi hanterar personuppgifter, i vilket syfte de sparas och
används, dina rättigheter samt hur du kan kontrollera de uppgifter som sparas hos oss.
För att du ska känna dig trygg med behandlingen av dina uppgifter är vi öppna med vad
vi samlar in och varför, samt hur du kan kontakta oss för frågor eller justeringar.
A Non Smoking Generation ansvarar för de personuppgifter vi samlar in i enlighet med
denna policy och för att de behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Det
innebär att personuppgifter endast används i det syfte som de samlades in och endast
sparas så länge de är relevanta. Innan vi lagrar dina personuppgifter för ett specifikt
ändamål ges alltid möjlighet att samtycka.
Integritetspolicyn kan komma att ändras. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig
på nonsmoking.se.

Insamling av personuppgifter
Personuppgifter är all data som kan förknippas med enskilda individer, såsom namn,
adress, telefonnummer, e-postadress, kontonummer, personnummer och CV.
Personuppgifter kan även vara bild, film eller ljudinspelning.
Vi samlar in personuppgifter när du:
- Kontaktar oss via e-post, post, telefon, våra webbplatser eller sociala medier
- Besöker våra webbsidor
- Söker jobb, praktik eller arbetar med oss
- Blir månadsgivare hos oss
- Ger bidrag till vår verksamhet
- Beställer eller köper produkter i vår webbshop
- Anmäler dig till våra event
- Deltar i våra event
- Registrerar dig för att få vårt nyhetsbrev via e-post
- Är med på bild, i film eller ljudinspelning i samband med vår verksamhet
När vi använder bild, film eller ljudinspelning görs det i syfte att kommunicera vårt
arbete till allmänheten på ett relevant och positivt sätt. Bild, film eller ljudinspelning
används exempelvis i rapporter eller på hemsidan för att visa hur vår verksamhet
fungerar, samt för kommunikation i sociala medier. Bild, film eller ljudinspelning som
rör dig som är under 15 år behandlas efter samtycke som tydligt uttrycker syftet med
behandlingen. Samtycke är frivilligt och går när som helst att återkalla. När det gäller
bild, film eller ljudinspelning som rör dig som är över 15 år gäller berättigat intresse.
Uppgifterna behandlas tills du återkallar samtycke eller tills de inte längre fyller en
funktion för vår verksamhet. Tryckta bilder, publicerade filmer och kommunikation via
sociala medier sparas tills du meddelar att uppgiften med dig ska raderas. Bilder, filmer
och ljudinspelningar med känslig information hanteras med extra försiktighet.

Användning av information
A Non Smoking Generation samlar in gåvor från privatpersoner, företag, föreningar,
myndigheter, stiftelser och fonder. Vi behandlar personuppgifter för de ändamål som
anges nedan samt för eventuella ytterligare syften som anges när de samlas in.
-

-

För att informera om vårt arbete och våra projekt
För att informera om hur insamlade medel används
För att uppfylla lagkrav gällande lagring av avtal
För att öka intäkter genom höjning av autogirobelopp
För att öka intäkter genom att be om nya eller extra gåvor
För att fullgöra beställningar av varor och gåvobevis
För att möjliggöra god givarservice – som att hantera dina förfrågningar och
önskemål på ett effektivt sätt, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information
För att möjliggöra god givarservice kan en kopia på gåvobeviset för hyllningseller minnesgåvan du skänkt skickas på nytt till och på begäran av jubilar,
begravningsbyrå eller anhörig
För att nå ut till givare med generell och riktad marknadsföring och
marknadsföring som anpassats efter ditt tidigare givande och surfande, lagras
och analyseras uppgifter om en beställd vara eller skänkt gåva
För systemadministration och för att kunna upprätthålla god registervård
För att vid analys och bearbetning av givare utföra segmentering och profilering
av givargrupper, för att kunna utveckla och anpassa vår kommunikation så att
den specifikt passar dig eller en liknande givargrupp
För att genomföra 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
För att skicka viktig information

E-handelsäkerhet och information som kan lämnas ut
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personuppgifter till utomstående
parter. Detta inkluderar inte en betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår
webbplats eller vår verksamhet, med kravet att dessa parter godkänner att hålla
informationen konfidentiell. Din personliga information kommer inte delas vidare till
någon annan utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran,
exempelvis för att skicka en beställning. Vi kan alltså dela viss information med andra
företag som behandlar data åt oss. Det gör vi för att vi ska kunna utföra våra tjänster,
exempelvis bedriva e-handel och registrera autogiro för månadsgivare. Vid all
behandling av personlig information iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Rättslig grund samt lagring av personuppgifter
I och med att du lämnar personuppgifter till A Non Smoking Generation registreras,
lagras och används uppgifterna om dig för angivna ändamål. Som rättslig grund för
personuppgiftsbehandling kommer vi hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat
intresse, rättslig förpliktelse eller samtycke. Om A Non Smoking Generation använder sig
av berättigat intresse som grund, kommer det endast göras i de syften som angetts i
denna policy. Personuppgiftsbehandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär

att personuppgifter inte sparas under en längre tid än vad som är nödvändigt med
hänsyn till ändamålen med behandlingen.
Om dina personuppgifter lagras i vårt givarregister kan dessa sparas upp till 36
månader efter att du senast kommunicerat med oss – exempelvis skänkt en gåva. Viss
information kan behållas längre på grund av andra lagkrav, exempelvis bokföringslagen.
För- och efternamn på personer som en hyllnings- eller minnesgåva avser samt
mottagaradress för minnes- eller hyllningsblad, sparas under en tidsbegränsad period
för god givarservice.

Dina rättigheter
Enligt gällande lagstiftning har du rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Dessa
innebär att du har möjlighet att kontrollera och påverka vilken information vi sparar om
dig. Du kan när du vill begära att dina personuppgifter raderas eller ändras, och
begränsa i vilket syfte de används. Detta kan exempelvis göras genom att kontakta oss
via e-post (info@nonsmoking.se) och telefon (08 10 93 00), eller genom att avregistrera
dig från nyhetsutskick längst ned i mejlet du mottagit från oss.
Du har rätt till:
- Att få information om och tillgång till dina personuppgifter
- Att få dina uppgifter rättade eller justerade
- Att invända mot hur vi behandlar dina uppgifter med stöd av en
intresseavvägning. Om dina skäl och rätt till integritet väger tyngre än våra skäl
för behandlingen ska behandlingen avslutas.
- Att få dina uppgifter raderade. Exempelvis om du anser att de inte längre är
nödvändiga för det syfte de samlades in eller vill återkalla ditt samtycke.

Kontakt
Stiftelsen En Rökfri Generation
Organisationsnummer: 802008-1827
Postadress: Box 555 12, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-10 93 00
E-post: info@nonsmoking.se

