Integritetspolicy
Parter och ansvar för behandlingen av dina
personuppgifter
Kvinnohuset i Örebro, Kyrkogatan 16, 702 10 Örebro,
organisationsnummer 875001-2224 (nedan kallad föreningen) är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som
sker inom ramen för föreningens verksamhet.
Kvinnohuset i Örebro ska verka för kvinnors frigörelse på samhällets
alla nivåer genom en kvinnosolidarisk föreningsverksamhet. Det sker
genom att verka mot mäns våld mot kvinnor och barn, såsom psykisk
och fysisk misshandel, sexuella övergrepp och trakasserier,
pornografi, prostitution, handel med kvinnor och barn för sexuella
ändamål, våldtäkt, hedersrelaterat våld och förtryck, våld mot
personer som identifierar sig som kvinnor, våld mot kvinnor i
samkönade relationer, könsstympning, incest och surrogatmödraskap.
Föreningens uppgift är att:
• Driva skyddat boende
• Ge stöd till kvinnor och barn
• Samverka med stödjande aktörer i samhället
• Synliggöra kvinnors erfarenheter och kunskaper inom föreningens
verksamhetsområde
• Driva opinion mot och sprida information om mäns våld mot
kvinnor och barn

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas
personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande
föreningsaktiviteter (ex. utbildningar och medlemsmöten),
kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, utskick av
nyhetsbrev m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska
transaktioner (medlemsavgifter m.m.). Föreningen behandlar även
personuppgifter i samband med drift av det skyddade boendet.
Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag
från bland annat Region Örebro län, Örebro kommun och
kranskommuner.
Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de
personuppgifter som sker vid:
• Hantering av medlemskap i föreningen
• Föreningsadministration
• Deltagande i föreningens aktiviteter
• Ansökan om bidrag
• Utbildningar arrangerade av föreningen
• Utbildning arrangerad av annan anordnare
• Kontakt med medlem
• Publicering av material på hemsida och sociala medier
• Rekrytering av personal, styrelse och volontärer
• Utbildning av personal, styrelse och volontärer
• Fortlöpande anställning av personal
• Fortlöpande styrelseuppdrag
• Fortlöpande volontäruppdrag
• Samtalskontakter med stödsökande
• Dokumentation gällande vistelse på skyddat boende
• Fakturering vid utförande av tjänster
• Gåvor

Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina
personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat
beslutsfattande.
Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina
personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt
om detta.

Vilken laglig grund har vi för
personuppgiftsbehandling?
Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för
behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens
verksamhet.
Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av anställning

Avtal

Hantering av volontärarbete

Avtal

Hantering av styrelseuppdrag

Avtal

Hantering av medlemskap

Avtal

Hantering av samtalskontakter
Hantering av boende
Fakturering
Hantering av gåvor
Publiceing på hemsida och sociala
medier

Intresseavvägning
Myndighetsutövning
Avtal
Rättslig förpliktelse
Samtycke

Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör
känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling
av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av
registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är
under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får
föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.
Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga,
ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av
personuppgifterna tills de blir ändrade.
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
•

•

Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades
in för
Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du
återkallar samtycket

•

Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter
sig att uppgifterna behandlas

•

Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom
ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och
det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

•
•

Om personuppgifterna har behandlats olagligt
Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt
beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång
till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning
av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för
att utöva dina rättigheter.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens
behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök
www.datainspektionen.se.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om
ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte
ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer
uppgifterna att raderas.

Säkerhetsåtgäder
För att säkerställa en trygg hantering av personuppgifter har
föreningen vidtagit en rad säkerhetsåtgärder, bland annat:
•
•
•

Installation av extra brandväggar genom IT-leverantör
Lösning med separata nätverk för personal och gäster
Varsam hantering av samtliga personuppgifter

Om du vill veta mer
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill
utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

