Regnbågsfondens personuppgiftspolicy
1. Inledning
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter
till oss. Vi vill med denna personuppgiftspolicy visa hur vi säkerställer att
dina personuppgifter behandlas i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).

2. Personuppgiftsansvarig
Regnbågsfonden, organisationsnummer 802478-1141, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats och i våra tjänster

3. När samlar vi in dina personuppgifter?
När du ger en gåva till Regnbågsfonden via autogiro, gåvobrev eller
Swish registreras personuppgifter i Regnbågsfondens givarregister. För
insättningar via bank samlas inga personuppgifter in i vårt givarregister.

4. Vilka uppgifter samlar vi in?
De personuppgifter som vi behandlar är information om namn, personnummer och kontaktuppgifter som adress och e-postadress. När du
skänker en gåva kan vi också komma att behandla ditt telefonnummer
och information om transaktionen (belopp, tid, typ av transaktion). Kontonummer sparas endast för dem som är månadsgivare och betalar genom autogiro.
Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra en tjänst
som du har begärt eller för vilken du har gett oss ditt samtycke till. Inom
ett år efter du avslutat ditt autogiro tas dina personuppgifter bort. Detsamma gäller gåvor via gåvobrev och Swish.

5. Vad använder vi uppgifterna till?
De personuppgifter som du lämnar använder vi för att administrera beställda tjänster. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål, uppföljning och utveckling av Regnbågfondens
verksamhet. Detta för att bevaka vår rätt, samt, vad gäller transaktioner,
för att i marknadsföringssyfte analysera de köp du gör och de gåvor du
ger.

6. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?
Regnbågfonden kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in.

7. Länkar till externa webbplatser
Regnbågsfondens webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som
drivs eller ägs av någon annan än Regnbågfonden. Regnbågfonden ansvarar inte för den behandling av dina personuppgifter som sker på
dessa webbplatser.

8. Förändringar av personuppgiftspolicyn
Om denna personuppgiftspolicy ändras kommer Regnbågfonden att
publicera den justerade personuppgiftspolicyn på regnbagfonden.org
med information om när ändringarna träder i kraft. Om Regnbågfonden
genomför några väsentliga förändringar i personuppgiftspolicyn kan
Regnbågfonden också välja att informera dig på annat sätt, till exempel
via e-post eller genom att publicera ett meddelande på regnbagfonden.org.

9. Rätt att begära information och rättelser
Du har rätt att kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter
som Regnbågfonden behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). Du har också rätt att få uppgifter rättade, avidentifierade eller
raderade. Kontakta oss på någon av adresserna under avsnitt 11 om du
vill veta mer om hur Regnbågfonden behandlar dina personuppgifter.

10. Kontaktinformation till Regnbågfonden
Har du frågor om Regnbågfondens behandling av personuppgifter eller
vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på något av följande sätt:
Insamlingsstiftelsen Regnbågfonden
Skånegatan 108
116 35 Stockholm
E-post: hello@regnbagsfonden.org

11. Säkerhet
Regnbågfonden har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs
för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring
och radering.

