PERSONUPPGIFTSPOLICY –
INDIVIDER SOM FÅR STÖD
För Civil Rights Defenders är skyddet av mänskliga rättigheter viktigare än något
annat. Detta inkluderar skyddet av enskilda individers integritet och personuppgifter,
vilket regleras av den så kallade ”Dataskyddsförordningen” (GDPR).

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
När vi tillhandahåller stöd till dig som är människorättsförsvarare, offer eller individ i behov av
vår hjälp, till exempel via vår Akutfond eller som en del av Natalia Project, eller när du är en
nära anhörig till sådan person, behöver vi hantera personuppgifter om dig och din situation.
Denna hantering (eller ”behandling” som det officiellt kallas) regleras huvudsakligen av den så
kallade dataskyddsförordningen (”GDPR”), då Civil Rights Defenders är etablerat inom den
Europeiska unionen. Vi är givetvis angelägna att följa reglerna i GDPR, men vi vill också vara
transparenta och informera dig om vad vi gör med dina personuppgifter. Därför har vi arbetat
fram detta dokument. Nedan kan du läsa om vilka personuppgifter som vi behandlar inom
ramen för våra stödåtgärder, varför vi gör det, vad vi använder personuppgifterna till och hur
vi kan komma att dela dem.
Civil Rights Defenders, org. nr. 802011–1442, är personuppgiftsansvarigt för den behandling
av personuppgifter som beskrivs nedan.

NÄR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER OCH DE PERSONUPPGIFTER VI
SAMLAR IN
Inom ramen för Civil Rights Defenders verksamhet att främja skyddet av mänskliga rättigheter
runt om i världen, samlar vi in personuppgifter i följande situationer:
(i)

När vi stöttar enskilda människorättsförsvarare eller försvarare hos våra
samarbetsorganisationer,

(ii)

När någon ansöker om akutstöd eller för att bli en del av Natalia Project och under
den tid vi tillhandahåller sådant stöd,

(iii)

När någon blir angiven som kontaktperson av den som ansöker om akutstöd eller för
att bli en del av Natalia Project (eller en nära anhörig till sökanden),

(iv)

När vi tillhandahåller kapacitetsbyggande aktiviteter,

(v)

När vi tillhandahåller juridisk rådgivning eller företräder någon i en juridisk process,
och

(vi)

När vi skriver artiklar.

Personuppgifterna kommer generellt sett att inkludera namn och kontaktuppgifter. Om du är
en människorättsförsvarare kommer det även att inkludera var du är stationerad, vilken
organisation och vilket ändamål du arbetar för, samt under vilka omständigheter du arbetar
(till exempel om det finns omedelbara hot eller liknande mot dig). Skulle du ansöka om
akutstöd kommer det även att inkludera den information du lämnar i din ansökan, framtida
rapporter och det stöd vi ger dig. Vi är medvetna om att detta kan komma att inkludera

särskilda kategorier av personuppgifter (s.k. känsliga personuppgifter) som exempelvis
personuppgifter som berör dina politiska åsikter, religiösa åskådning, hälsa eller sexuell
läggning och att vissa mer strikta regler är tillämpbara på sådana personuppgifter.
För deltagare i Natalia Project samlar vi dels in ovanstående information, dels din geografiska
position via ett armband eller liknande objekt med GPS-funktion som vi förser dig med. Detta
kommer dock endast att ske då du har aktiverat funktionen eller när vi testar om GPSfunktionen fungerar. Informationen om din geografiska position kommer att skickas till en eller
flera utsedda enheter hos Civil Rights Defenders. Om du har blivit angiven som kontaktperson
kan vi även komma att samla information om din relation med personen i fråga.
Vi kan vidare samla in information från allmänt tillgängliga källor.

VARFÖR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER, HUR LÄNGE VI GÖR DET OCH
VÅRA LEGALA GRUNDER FÖR BEHANDLINGEN
Behandling av personuppgifter är endast tillåtet då det finns ett specifikt ändamål för
behandlingen och en tillämplig s.k. legal grund. Det är vidare endast tillåtet att behandla
personuppgifter under en begränsad tidsperiod. Civil Rights Defenders kommer endast att
behandla dina personuppgifter för de ändamål som framgår nedan och aldrig för något
ändamål som är oförenligt med dessa. Vi kommer endast att behandla personuppuppgifterna
så länge som framgår av kolumnen till höger. Vänligen notera att vi kan vara tvungna att
avvika från nedanstående tidsbegränsningar för det fall vi behöver behandla dina
personuppgifter (i sin helhet eller delvis) för att följa gällande lagstiftning.
När samtycke är vår legala grund för behandling av personuppgifter kan sådant samtycke
återkallas genom att vi kontaktas via nedanstående kontaktuppgifter. Vänligen notera att detta
inte påverkar lagligheten av behandlingen som utförts innan ett sådant återkallande.

BEHANDLING

LEGAL GRUND

LAGRINGSTID

Människorättsförsvarare. Om
du är en människorättsaktivist,
antingen hos någon av våra
samarbetsorganisationer eller är
en samarbetspartner själv,
kommer vi att behandla dina
personuppgifter. I sådant fall kan
du också omfattas av annan typ
av behandling (till exempel om vi
erbjuder dig träning, skriver
uttalanden eller artiklar om dig
eller om du är en individ som får
vårt stöd).

Behandlingen av dina
kontaktuppgifter baseras på
att behandlingen är
nödvändig för att vi ska
kunna tillgodose vårt
berättigade intresse att
behålla kontakten med dig.
För legal grund vid andra
typer av behandlingar
hänvisas till respektive
behandling nedan.

Vi kommer att behandla
dina personuppgifter så
länge du är vår
samarbetspartner eller
arbetar för någon av våra
samarbetsorganisationer.

Akutstöd och deltagare i
Natalia Project. När du ansöker
om akutstöd eller deltagande i

Vår legala grund för denna
behandling är att det är
nödvändigt för att vi ska

Vi kommer att lagra dina
personuppgifter så länge du
erhåller stöd eller är en

Natalia Project behandlar vi dina
personuppgifter för att kunna
bedöma om du ska få stöd och
för att kunna erbjuda dig sådant
stöd. Vi kan begära att få
information från dig som både
kan innefatta personuppgifter
och känsliga personuppgifter.
Under tiden för våra
stödåtgärder kan vi komma att
samla in ytterligare information
(till exempel geografisk position
om du deltar i Natalia Project)
för att kunna agera och stötta
dig på bästa sätt.

kunna fullgöra vårt avtal
med dig eller för att vidta
åtgärder gällande din
förfrågan innan ett sådant
avtal. I de fall vi behandlar
känsliga personuppgifter
om dig kommer någon av
följande legala grunder vara
tillämplig:

deltagare i Natalia Project.
Därefter kommer dina
personuppgifter att raderas
eller anonymiseras inom 1
år.

Behandlingen berör personuppgifter som du redan har
offentliggjort på ett tydligt
sätt (artikel 9.2 (e) i GDPR)
Behandlingen utförs inom
ramen för våra berättigade
aktiviteter och där
personuppgifterna behålls
inom Civil Right Defenders
organisation (artikel 9.2 (d) i
GDPR).
Behandlingen är nödvändig
för att skydda dina
grundläggande intressen,
då du är fysiskt eller rättsligt
förhindrad att ge samtycke
(artikel 9.2 (c) i GDPR).
I de fall vi behöver
behandla känsliga
personuppgifter om dig och
ingen annan legal grund är
tillämplig kommer vi att
inhämta ditt uttryckliga
samtycke.

Registrering av dig som
kontaktperson. Då det inte är
du utan en annan individ som
har ansökt om stöd kan du ha
blivit angiven som
kontaktperson. Vi kommer att
behöva dina personuppgifter för
att kunna kontakta dig i
nödsituationer.

Behandlingen är nödvändig
för att vi ska kunna tillgodose vårt berättigade intresse
att ha en kontaktperson för
individen som får stöd i
nödsituationer. Du har
möjlighet att när som helst
invända mot att vara en
kontaktperson genom att
kontakta oss.

Vi kommer att spara dina
personuppgifter under den
tid som personuppgifterna
tillhörande individen som
erhåller stöd sparas, om
inte du invänder mot vår
behandling av dina
personuppgifter.

Kapacitetsbyggande
aktiviteter. Om du deltar i våra
träningar, Defenders’ Days eller
andra event, kommer vi att
behandla dina personuppgifter.
Detta kan inkludera känsliga
personuppgifter, till exempel om
vi frågar om bakgrundsinformation relaterat till träningen
i fråga. Syftet med behandlingen
är att anordna aktiviteter men
även att hantera relaterade
frågor såsom till exempel
bokning av biljetter.

Behandlingen är nödvändig
för att vi ska kunna fullgöra
vårt avtal med dig (dvs.
anordna aktiviteter).

Vi behåller dina
personuppgifter fram tills att
den relevanta aktiviteten
har ägt rum. Därefter
raderas uppgifterna inom 6
månader. Om du är en
samarbets-partner eller
arbetar för någon av våra
samarbets-organisationer
kommer vi att spara en lista
över vilka träningar och
event du tidigare har
deltagit i.

Uttalanden och annan
dokumentation om dig med
ändamål att främja din
och/eller vår sak. Om du är en
individ som får stöd eller annan
person som vi skulle vilja sprida
information om, kan vi vilja
skriva och publicera artiklar,
uttalanden etc. om dig för att
främja din sak och/eller främja
vårt egna arbete. Sådana texter
kan publiceras på vår hemsida,
skickas till våra prenumeranter
och till andra som får våra
utskick, skrivas ut och delas på
andra sätt. Dokumentationen
kan inkludera känsliga
personuppgifter som du har givit
oss inom ramen för vårt
tillhandahållande av stöd till dig.

Eftersom denna behandling
inkluderar behandling av
person-uppgifter som du
har anförtrott oss med
kommer vi endast att
behandla dem förutsatt att
vi har ditt uttryckliga
samtycke.

Vi kommer att behandla
personuppgifterna under
den tid vi arbetar med
texterna och därefter
sparas dem i 6 månader.
Därefter kommer dina
personuppgifter att raderas
eller anonymiseras.

Juridisk
rådgivning/förfrågningar. Om
du vänder dig till oss för juridisk
rådgivning eller annat stöd
kommer vi att behandla de
personuppgifter som du väljer att
dela med oss.

Den legala grunden i detta
fall är huvudsakligen att
behandlingen är nödvändig
för att fullgöra ett avtal med
dig eller för att vidta
åtgärder på begäran av dig
innan ett sådant avtal ingås
(dvs. ge dig juridisk
rådgivning/annat stöd).

Vi kommer att behandla
personuppgifterna under
den tid vi handlägger din
förfrågan om stöd. I
ärenden som vi inte längre
handlägger raderas eller
anonymiseras
personuppgifterna i slutet
av varje kalenderår.

Rättsligt stöd. Om vi företräder
dig inför en myndighet eller
domstol kommer vi att behandla
dina personuppgifter. Detta
kommer huvudsakligen avse
personuppgifter om dig och
omständigheter rörande rättsprocessen, vilket kan inkludera
både känsliga personuppgifter
och uppgifter som rör
lagöverträdelser.

Den legala grunden i detta
fall är huvudsakligen att
personuppgifterna är
nödvändiga för att vi ska
kunna fullgöra vårt avtal
med dig (dvs. företräda
dig). I de fall vi behandlar
känsliga personuppgifter
och/eller personuppgifter
som rör fällande domar eller
överträdelser, kommer den
legala grunden att vara att
behandling är nödvändig för
att fastställa, göra gällande
eller försvara rättsligt
anspråk (artikel 9.2 (f) i
GDPR och/eller 5 §
förordning (2018:219) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning).

Vi kommer att behandla
personuppgifterna under
den tid vi tillhandahåller
rättslig hjälp till dig och
kommer att behålla
personuppgifterna intill dess
att vi inte längre har något
ändamål med
behandlingen.

Generella artiklar. Om du är en
av de individer som nämns i
detta dokument kan vi komma
att skriva generella artiklar där
du, inklusive icke-känsliga
personuppgifter och/eller
personuppgifter som gjorts
offentligt tillgängliga av dig,
nämns.

I detta fall behandlas
personuppgifterna för
journalistiska ändamål
under undantaget i artikel
85 i GDPR och lag
(2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.

Dessa artiklar kan, för
journalistiska ändamål,
sparas utan
tidsbegränsning.

VÅR DELNING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Endast de personer som behöver hantera dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla
ändamålen som angivits ovan får tillgång till dem. Vi kan dock behöva dela dina
personuppgifter med andra aktörer, till exempel andra organisationer som främjar mänskliga
rättigheter, banker eller resebyråer, för att tillhandahålla det stöd som du har begärt. I varje
sådan situation kommer vi att begränsa mängden information vi delar så långt det går och vi
kommer endast att dela den information som vi kan dela enligt gällande lagstiftning.
Vi kan vidare ge våra leverantörer tillgång till dina personuppgifter när de utför servicetjänster
för vår räkning, huvudsakligen för att tillhandahålla support och underhåll av våra IT-system
och lagringstjänster.
Delning av personuppgifter utanför EU/EES utförs i linje med tillämpliga dataskyddsregler.
Vanligtvis överförs endast personuppgifter utanför EU/EES när överföringen är nödvändig för

fullgörandet av avtalet mellan oss och baseras således på den legala grunden. I vissa fall kan
delning av personuppgifter utanför EU/EES baseras på andra legala grunder enligt GDPR.
Dessa inkluderar (icke uttömmande) att mottagaren finns i ett land som EU-kommissionen
anser försäkrar en adekvat nivå av skydd, eller att du uttryckligen samtyckt till överföringen,
eller att överföringen baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler (förutsatt att
dessa är verkställbara i mottagarlandet).
Slutligen, artiklar, uttalanden med ändamål att främja din och/eller vår sak och annan
dokumentation som vi skriver om dig och som inte omfattas av det journalistiska undantaget
(dvs. de artiklar som nämns under ”Generella artiklar” ovan) kan komma att skickas till
mottagare, eller på annat sätt göras tillgängliga, utanför EU/EES. Vi kommer inte göra detta
utan ditt uttryckliga samtycke till sådan överföring. Vänligen notera dock att vi kan komma att
publicera sådan dokumentation på vår hemsida, vilken är tillgänglig från hela världen.

DINA RÄTTIGHETER ENLIGT GDPR
Om du har några frågor avseende vår behandling av dina personuppgifter bör du kontakta oss
med hjälp av kontaktuppgifterna längst ned i detta dokument. Du kan även använda de
kontaktuppgifterna om du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter som registrerad enligt
GDPR. Vänligen notera att dessa rättigheter inte är absoluta och att en begäran om utövande
av rättigheterna därför inte alltid resulterar i någon åtgärd. Dina rättigheter i
dataskyddsförordningen inkluderar:
•

Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 i GDPR har en registrerad rätt att få tillgång till sina
personuppgifter samt viss information rörande behandlingen av dem. Den informationen
framgår av detta dokument.

•

Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 i GDPR har en registrerad rätt att få felaktiga
personuppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

•

Rätt till radering – Under vissa omständigheter har en registrerad enligt artikel 17 i
GDPR rätt att få sina personuppgifter raderade. Detta är den så kallade ”rätten att bli
bortglömd”.

•

Rätt till begränsning av behandling – Under vissa omständigheter har en registrerad
enligt artikel 18 i GDPR rätt att begränsa behandlingen som Civil Rights Defenders vidtar.

•

Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 i GDPR har en registrerad rätt att få ut sina
personuppgifter (eller få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett
strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

•

Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 i GDPR ha en registrerad rätt att invända
mot särskilda personuppgiftsbehandlingar, till exempel samtliga behandlingar som
grundar sig på Civil Rights Defenders berättigade intresse.

Slutligen har alla registrerade individer rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, vilket i
Sverige är Datainspektionen.

DATASÄKERHET
För att tillse att dina personuppgifter är säkra hos oss har Civil Rights Defenders implementerat
tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från till
exempel oavsiktlig radering eller otillåten åtkomst. Detta inkluderar brandväggar, spårbarhet,

åtkomstbegränsningar och krishanteringsrutiner, men även organisatoriska rutiner för hur våra
anställda ska agera i sina professionella roller. Vi går regelbundet igenom våra säkerhetsrutiner
för att säkerställa att alla system är säkra och skyddade.

KONTAKTUPPGIFTER
Vänligen använd följande kontaktuppgifter om du skulle vilja komma i kontakt med oss:
Civil Rights Defenders
Östgötagatan 90
SE-116 64 Stockholm
SWEDEN
info@crd.org
+46 (0) 8 545 277 30
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