EXTERN POLICY FÖR BEHANDLING AV
PERSONUPPGIFTER
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
Vi har valt att vara transparenta med hur vi behandlar personuppgifter, vilket vi exempelvis
gör avseende våra medlemmar, givare och de som valt att ta emot vårt nyhetsbrev. Detta gör
vi naturligtvis i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen. Nedan kan du läsa om hur vi
behandlar olika individers personuppgifter, varför vi gör det, hur länge vi gör det och vilka vi
kan komma att dela personuppgifterna med.
Civil Rights Defenders, org. nr. 802011–1442, är personuppgiftsansvarigt för den behandling
av personuppgifter som beskrivs nedan.
All vår personuppgiftsbehandling och marknadsföring sker i enlighet med Giva Sveriges riktlinjer.

NÄR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER OCH DE PERSONUPPGIFTER VI
SAMLAR IN
Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i ett antal olika situationer, såsom (i) när du
ger ett bidrag till oss eller blir medlem i Civil Rights Defenders, (ii) när du anmäler dig till vårt
nyhetsbrev eller ett av våra event, (iii) när du söker jobb eller praktik hos oss, och (iv) när vi
anser att du är intressant för att du kan bidra till och gynna vår verksamhet. De uppgifter vi
samlar in är normalt kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer, adress och/eller
e-postadress. I vissa fall inkluderar det även din titel och den organisation du företräder.
Beroende på vilket ändamål som ska uppfyllas kan dock även andra personuppgifter vara
nödvändiga, till exempel ditt personnummer och bankkontonummer om du ger återkommande
bidrag till oss via autogiro, din arbetslivserfarenhet när du söker jobb hos oss eller uppgifter
om den verksamhet du ägnar dig åt om vi ser dig som en potentiell bidragsgivare. I det fallet
kan vi även komma att inhämta uppgifter från allmänt tillgängliga källor.
I de situationer vi samlar in personuppgifterna direkt från dig, dvs. då du väljer att bli medlem
hos oss, ge en gåva, anmäla dig till vårt nyhetsbrev eller ett av våra event eller att söka jobb
hos oss, kommer vi att ange vilka uppgifter som är obligatoriska för att vi ska kunna fullgöra
vår del av överenskommelsen, till exempel skicka nyhetsbrevet till dig.

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 vidare endast att behandla
personuppgifterna så länge som framgår av kolumnen i mitten.
Vänligen notera att vi kan vara tvungna att avvika från nedanstående tidsbegränsningar för det
fall vi behöver behandla dina personuppgifter för att följa eller visa att vi följer gällande
lagstiftning, till exempel bokföringslagen. I sådana fall kommer vi dock endast att behandla dina
personuppgifter i den utsträckning sådana lagar kräver det eller gör det nödvändigt för oss.

BEHANDLING

LEGAL GRUND

LAGRINGSTID

Medlemmar. Om du blir medlem
i Civil Rights Defenders kommer
vi att behandla dina
personuppgifter för att
upprätthålla ett register över
våra medlemmar samt för att
kommunicera med dig.

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

Vi kommer att behandla dina
personuppgifter till dess att
du avslutar medlemskapet.
Efter detta kommer vi att
radera dina personuppgifter
inom 1 år.

Givare. Om du ger ett
regelbundet (till exempel
månatligt) bidrag till Civil Rights
Defenders eller har givit ett
bidrag till oss vid något tillfälle
finns du i vårt register. Detta för
att vi ska kunna möjliggöra dina
betalningar, upprätthålla vår
relation med dig och skicka
information till dig om vår
verksamhet, till exempel vår
årsrapport.

Vid ett regelbundet bidrag är
behandlingen nödvändig för
att vi ska kunna fullgöra vårt
avtal med dig (dvs. möjliggöra
att samma belopp dras från
samma konto till exempel
varje månad) samt för att vi
ska kunna tillgodose vårt
berättigade intresse att samla
in ytterligare bidrag till vår
verksamhet. Om du givit ett
bidrag vid ett eller flera
separata tillfällen är all
behandling baserad på vårt
berättigade intresse.

Vi behåller dina
personuppgifter i tre år efter
att du givit ditt senaste bidrag
till oss. Du kan dock när som
helst motsätta dig mottagande
av våra utskick.

Nyhetsbrev. Om du anmäler dig
till vårt nyhetsbrev kommer vi att
samla in din e-postadress och
namn för att kunna skicka
nyhetsbrevet till dig. Du kan när
som helst avregistrera dig från
nyhetsbrevet genom den länk
som finns i nyhetsbrevet.

Behandlingen är nödvändig
för att vi ska kunna fullgöra
vårt avtal med dig (dvs.
tillhandahålla det nyhetsbrev
du begärt).

Vi kommer att behandla dina
personuppgifter till dess att
du avregistrerar dig från vårt
nyhetsbrev.

Event. Om du har anmält dig till
ett av våra event kommer vi att
behandla dina personuppgifter
för att möjliggöra ditt deltagande.
Detta kan inkludera känsliga

Behandlingen är nödvändig
för att vi ska kunna fullgöra
vårt avtal med dig (dvs.
arrangera det event du vill
vara med på). I den

Vi kommer att behålla
dina uppgifter fram tills att
eventet har hållits. Vi kan
därefter komma att
kontakta dig för att vi ser

personuppgifter, till exempel om
du anger att du behöver särskilt
stöd för att du är rullstolsbunden.

utsträckning vi samlar in
känsliga personuppgifter
kommer vi att förlita oss på
ditt uttryckliga samtycke. För
vår behandling därefter,
vänligen se ”Utskick och
kontakter inom ramen för vår
insamlingsverksamhet” och
”Utskick inom ramen för vårt
påverkansarbete”.

dig som en potentiell
bidragsgivare, men om du
inte ger något bidrag
kommer vi att ta bort dig
ur våra register efter
maximalt sex månader.

Jobbansökningar. Om du
ansöker om anställning eller
praktik hos oss kommer vi att
behandla dina personuppgifter,
dvs. det som framgår av dina
handlingar, för att bedöma om vi
ska anställa dig.

Behandlingen är nödvändig
för att vi ska kunna fullgöra
vårt avtal med dig (dvs.
behandla din ansökan).

Vi kommer att behålla din
ansökan till dess att
anställningsförfarandet
avslutats.

Utskick och kontakter inom
ramen för vår
insamlingsverksamhet. Som
en ideell förening är vi beroende
av bidrag för att kunna bedriva
vår verksamhet och främja
mänskliga rättigheter på bästa
sätt. Ett sätt vi gör detta är
genom utskick till och kontakter
med sådana som vi bedömer
vara potentiella bidragsgivare.
Detta kan till exempel avse
personer vi träffat i vår
verksamhet och omvärldsbevakning eller som
förekommer i register som vi
beställt.

Behandlingen är nödvändig
för att vi ska kunna tillgodose
vårt berättigade intresse att
samla in ytterligare bidrag till
vår verksamhet.

Om du förekommer i
register som vi beställt
eller är en potentiell
bidragsgivare enligt oss,
kommer vi att kontakta dig
inom tre månader från det
att vi fått del av eller
samlat in dina personuppgifter. Om du inte
responderar kommer dina
personuppgifter att
raderas efter maximalt tre
månader efter vår första
kontakt. Om du väljer att
ge oss ett bidrag kommer
vi att behandla dina
personuppgifter i enlighet
med vad som framgår
ovan.

Utskick inom ramen för vårt
påverkansarbete. Vårt arbete
involverar att kontakta
journalister, politiker och andra
som vi anser kan bidra till
stärkandet av mänskliga
rättigheter i världen. Om du är i
en sådan position kan du därför
bli kontaktad av oss och du kan
finnas i våra register över

Behandlingen är nödvändig
för att vi ska kunna tillgodose
vårt berättigade intresse att
bedriva påverkansarbete för
stärkandet av mänskliga
rättigheter.

Vi kommer att behålla
dina personuppgifter så
länge vi anser att du bör
motta det eller till dess att
du anger att du inte längre
vill bli kontaktad av oss.

personer som vi vill kontakta.
Detta kan till exempel bestå i att
vi bjuder in dig till ett event eller
skickar information om
aktualiteter i vår verksamhet. Vi
kan komma att anpassa vilka
utskick du får till exempel
beroende på ditt yrke eller var
du är placerad geografiskt. Om
du inte vill ta emot våra utskick
kan du när som helst invända
mot detta.
Kontaktpersoner. Om du
arbetar för en leverantör,
partnerorganisation eller ett
annat bolag eller organisation
som arbetar med Civil Rights
Defenders och du är den
designerade kontaktpersonen,
kommer vi att behandla dina
personuppgifter för att hålla
kontakten med dig i verksamhetsrelaterade ärenden. Du kan
när som helst invända mot detta.

Behandlingen är nödvändig
för att vi ska kunna tillgodose
vårt berättigade intresse att
hålla kontakten med våra
samarbets-partners.

Vi kommer att behålla
dina personuppgifter så
länge vi samarbetar med
ditt bolag eller
organisation. När
samarbetet upphör
kommer vi att radera dina
personuppgifter inom 6
månader.

Vi analyserar även besöksstatistik och besökarbeteende på vår webbplats, men detta görs av
anonymiserade data och på aggregerad nivå, vilket innebär att vi aldrig kommer att kunna
spåra en enskild besökares beteende.

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 för att uppnå ändamålen. Detta är normalt aktörer som
behandlar personuppgifterna för Civil Rights Defenders räkning som så kallade
”personuppgiftsbiträden”, till exempel genom att tillhandahålla lagringstjänster,
marknadsföringstjänster eller IT-system.
Ovanstående delning kan innebära att dina personuppgifter förs utanför EU/EES. För det fall
detta sker kommer det att göras i enlighet med tillämpliga dataskyddsregler och under
förutsättning 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).

DINA RÄTTIGHETER ENLIGT GDPR
Om du har några frågor avseende vår behandling av dina personuppgifter bör dessa ställas till
info@crd.org. Du kan även använda de kontaktuppgifter som finns längst ned i detta dokument.

Dessa kontaktuppgifter kan vidare användas om du önskar att utöva någon av dina rättigheter
enligt dataskyddsförordningen. 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 dataskyddsförordningen 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 dataskyddsförordningen har registrerade rätt att få
felaktiga personuppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

•

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

•

Rätt till begränsning av behandling – Under vissa omständigheter har registrerade
enligt artikel 18 i dataskyddsförordningen rätt att begränsa behandlingen som den
ansvarige vidtar.

•

Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 i dataskyddsförordningen har registrerade 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 dataskyddsförordningen har registrerade
rätt att invända mot särskilda personuppgiftsbehandlingar, t.ex. samtliga behandlingar
som grundar sig på Civil Rights Defenders berättigade intresse.

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

COOKIES
På crd.org använder vi cookies. En cookie är en liten textfil som skickas till din
webbläsare från en server och lagras på din hårddisk under en bestämd tidsperiod.
Cookies används ofta för att förbättra din upplevelse som webbplatsbesökare, till
exempel genom att komma ihåg dina val av språkinställningar.
Vi använder oss av cookies för att mäta trafik, besökarbeteenden och effekten av vår
marknadsföring. Den statistiken hjälper oss att arbeta ännu smartare och effektivare
för att få fler att stå upp för mänskliga rättigheter världen över och stärka vårt arbete
med att nå ut med vår kommunikation.
Inga personuppgifter sparas eftersom detta utförs på anonymiserad information och
på en aggregerad nivå, vilket innebär att vi aldrig kommer att ha möjlighet att spåra
en specifik besökares beteende på vår webbplats.
Cookies som är absolut nödvändiga för att kunna använda vår webbplats får lagras
på din enhet. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.
När du besöker crd.org får du själv välja vilka cookies du vill tillåta eller blockera
genom tjänsten Cookiebot som regelbundet skannar av vår webbplats. Vänligen
notera att nekandet av en cookie kan försämra din upplevelse. Alla cookies på
webbplatsen finns listade i samtyckesformuläret.

Av transparensskäl har vi nedan sammanställt de typer av cookies som används på vår
webbplats. Civil Rights Defenders använder fem typer av cookies som lagras i högst två år
eller till dess att besökaren rensar sin historik:
•

•

•

•

•

Nödvändiga: Nödvändiga cookies låter dig använda webbplatsen genom att aktivera
grundläggande funktioner, såsom sidnavigering och åtkomst till säkra områden på
webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa cookies.
Inställningar: Cookies för inställningar låter en webbplats komma ihåg information som
ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas. Detta kan t.ex. vara föredraget språk eller
regionen du befinner dig i. Dessa kan blockeras.
Statistik: Cookies för statistik hjälper en webbplatsägare att förstå hur besökare
interagerar med webbplatser genom att samla och rapportera in information anonymt.
Dessa kan blockeras.
Marknadsföring: Cookies för marknadsföring används för att spåra besökare på
webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för
enskilda användare. Dessa kan blockeras.
Oklassificerade: Oklassificerade cookies är cookies som håller på att klassificeras
tillsammans med utfärdarna av enskilda cookies. Dessa blockeras automatiskt tills de har
klassificerats.

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. Denna inkluderar brandväggar, spårbarhet,
åtkomstbegränsningar och krishanteringsrutiner, men även organisatoriska rutiner för hur våra
anställda ska agera i sina professionella roller.

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

ÄNDRINGAR AV DENNA INFORMATION
Om vi förändrar hur vi behandlar dina personuppgifter eller använder cookies kommer vi att
uppdatera denna information så snart som möjligt och publicera den på nytt. För det fall detta
görs i större omfattning kommer vi att kontakta dig för att meddela dig om detta.
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