EFS Mittsveriges integritetspolicy för behandling av personuppgifter
Vi värnar om din personliga integritet och önskar att du ska känna dig trygg när du lämnar
dina personuppgifter till oss på EFS Mittsverige. Därför vill vi här berätta hur vi samlar in och
behandlar information som vi sparar om dig hos oss. All behandling av personuppgifter sker
utifrån bestämmelserna i EU-förordning 2016/679 (GDPR) och med syfte att du ska känna
dig trygg och säker på att dina uppgifter behandlas på rätt sätt.
Personuppgifter som EFS Mittsverige behandlar
De personuppgifter som EFS Mittsverige behandlar, som berör dig som enskild medlem är
exv. namn, adress, e-postadress, personnummer, telefonnummer, kön och att du är medlem
i EFS, som är en kristen organisation (religiös övertygelse).
I vissa fall kan även andra uppgifter som du själv lämnar komma att sparas, exempelvis om
du har någon specifik funktion inom EFS Mittsverige.
Hur vi samlar in data
Vi samlar in data om dig när du blir medlem i EFS Mittsverige. Vi kan även komma att samla
in uppgifter om dig i samband med att du åtar dig ett uppdrag inom EFS Mittsverige.
Hur dina personuppgifter används och för vilka ändamål
Dina personuppgifter kommer att behandlas framför allt för att kunna informera och
kommunicera med dig i frågor som exv. avtal, gåvogivande och andra överenskommelser.
Detta är grundläggande för att kunna ha god kontakt med dig som medlem.
Rättslig grund
EFS Mittsverige behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning,
den rättsliga grunden vi har för att behandla uppgifter om enskild medlem är det som
definieras som ”berättigat intresse”.
Tro, eller religiös övertygelse, är en extra känslig uppgift och regleras därför specifikt, i art
9.2d.
Vi behandlar dina personuppgifter inom ramen för berättigad verksamhet med lämpliga
skyddsåtgärder. Vi är ett icke vinstdrivande organ som har ett religiöst syfte. Behandlingen
rör dig som medlem i EFS Mittsverige, tidigare medlem eller en person som på grund av EFS
Mittsveriges ändamål har regelbunden kontakt med oss. Vi lämnar inte ut dina
personuppgifter utanför EFS Mittsverige utan ditt samtycke.
Lagringstid av dina uppgifter
Vi behandlar enbart dina uppgifter så länge de är relevanta för ändamålet. Uppgifterna
sparas endast så länge som krävs för att kunna administrera avtalet med dig, så länge du är
medlem, så länge du är givare eller så länge vi är förpliktigade enligt lag att spara
uppgifterna.
Utelämnande av personuppgifter
EFS Mittsverige anlitar underleverantörer, ex ekonomitjänster, IT-tjänster och lönetjänster för
att kunna fortlöpa i vår verksamhet. Dessa underleverantörer kan i vissa fall komma att få del
av dina personuppgifter. För att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt,

konfidentiellt och skyddat med lämpliga skyddsåtgärder och i enhet med denna policy har vi
ingått avtal (s.k. personbiträdesavtal) med dessa underleverantörer.

Dina rättigheter
Du äger dina egna personuppgifter, och har rätt att bestämma över dem. När vi på EFS
Mittsverige, i egenskap av personuppgiftsansvarig, behandlar dina uppgifter har du vissa
rättigheter i förhållande till EFS Mittsverige enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning
(GDPR).
Här listar vi dina rättigheter och i slutet av dokumentet hittar du kontaktuppgifter till EFS
Mittsverige om du vill göra dina rättigheter gällande.
Rätt till tillgång
Du har rätt att få veta vad vi gör med dina uppgifter. Vi strävar efter att alltid vara öppna och
transparanta med hur vi hanterar dina uppgifter och om du önskar få djupare insikt i vilka
personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.
Du har då rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar, och hur vi behandlar dessa.
Skulle vi motta en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att
säkerställa att rätt information lämnas, till rätt person.
Rätt till rättelse
Vi har ett ansvar att se till att de uppgifter vi sparar är korrekta. Skulle de inte vara korrekta
har du rätt att, utan onödigt dröjsmål, få felaktiga uppgifter rättade.
Du har också rätt att komplettera med personuppgifter som saknas och som är relevanta för
ändamålet.
Rätt till radering
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade.
Vi är då skyldiga att radera personuppgifter, om något av följande gäller:
 Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål personuppgifterna
behandlats.
 Behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke, och du återkallar detta.
 Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och
ditt skäl för invändningen väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.
 Radering av personuppgifter krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse.
 Personuppgiften som har samlats in i samband med erbjudande av
informationssamhällets tjänster, och personuppgiften gäller ett barn som du är
vårdnadshavare för.
I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran som radering, exempelvis om vi är
skyldiga enligt lag att spara uppgifterna.
Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi stoppa all övrig
behandling av dina personuppgifter, och enbart använda personuppgifter vi enligt lag är
skyldiga att spara.

Rätt till begränsning av behandling
Du kan begära att viss behandling av uppgifter ska begränsas exv. om du motsätter dig
uppgifters riktighet.
Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut alla personuppgifter vi behandlar för att använda dem på annat håll, så
kallat portera till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rätt är begränsad till de
uppgifterna du själv har tillhandahållit oss genom samtycke.
Rätt att göra invändningar
Du har rätt att invända mot en behandling av en eller flera uppgifter vi behandlar. Om du
skulle invända mot en behandling får vi endast behandla uppgiften om vi kan visa att den
finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas, som väger tyngre än
dina intressen.
Klagomål
Om du anser att vi brister i vår behandling av personuppgifter, eller att dina personuppgifter
behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till oss, eller till
datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.
Ändringar av integritetspolicyn
EFS Mittsverige kan komma att ändra på denna integritetspolicy.
Om ändringen skulle vara betydande för dig kommer du bli informerad om detta. Samtliga
versioner av policyn kommer även finnas tillgänglig på EFS Mittsveriges hemsida.

Kontaktuppgifter till Personuppgiftsansvarig:
Om du har några frågor kring vår policy, vårt arbete kring personuppgifter eller vill utöva
någon av dina rättigheter ovan, var god kontakta oss på nedanstående adress:
EFS Mittsverige
Att: GDPR-ansvarig
Rehnsgatan 20 1 tr
113 57 Stockholm
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