
Hantering av personuppgifter 
För UN Women nationell kommitté Sverige är du som stödjer kvinnors och flickors mänskliga 

rättigheter viktig. Vi värnar din integritet och vill att du ska känna dig trygg i hanteringen av dina 

personuppgifter.  

 

Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i 

kraft. GDPR gäller i hela Europa och ersätter den svenska Personuppgiftslagen. I och med det 

kommer skyddet av personuppgifter stärkas.  

 

Hur använder vi dina personuppgifter? 

I din kontakt med UN Women nationell kommitté Sverige lämnar du viss information till oss. 

Informationen är i första hand sådan som du själv väljer att uppge till oss (som adress, mobilnummer 

etc.) när du exempelvis registrerar dig som medlem eller skänker en gåva via någon av våra kanaler.  

Personuppgifter vi hanterar är kontaktuppgifter och betaluppgifter, i samband med att du 

exempelvis skänker en gåva eller blir månadsgivare hos oss. Dessa uppgifter hanteras sedan i enligt 

med GDPR. Vilket betyder att vi respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina 

personuppgifter.       

De uppgifter vi registrerar är endast de person- och kontaktuppgifter som uppfyller ett syfte. 

Vi sparar dina personuppgifter för att kunna ge dig fortsatt information om vårt arbete bland annat 

genom vårt nyhetsbrev samt informera dig om våra aktiviteter och kampanjer. 

 

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet. 

UN Women nationell kommitté Sverige är personuppgiftsansvarig och lämnar inte ut dina 

personuppgifter till någon annan för extern bearbetning. Dina personuppgifter finns säkra i vårt 

register som endast hanteras av några få personer.  

Samtycke  

När du blir månadsgivare, medlem, nyhetsbrevprenumerant, skänker en gåva, handlar i webbshopen 

eller på annat sätt stödjer UN Women nationell kommitté Sverige har du gett ett samtycke till att vi 

behandlar de kontakt- och personuppgifter du uppger. Dessa uppgifter hanteras sedan i enligt med 

GDPR.   

 

Dina rättigheter  

 

Du har rätt att när som helst begära ett utdrag av de uppgifter vi har registrerade om dig.   

Du kan närsomhelst kontakta oss för att tacka nej till utskick eller för att få dina uppgifter redigerade 

eller helt borttagna ur vårt register. 

Om du på något sätt är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att 

kontakta oss. Om du upplever att vi inte lyssnar på dig kan du kontakta Datainspektionen. 

 

Om du vill kontakta oss angående någon av föregående punkter vänder du till: 

e-post info@unwomen.se, tel. 08-34 61 04  
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