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Fempowerments Integritetspolicy (2018/05/17) 

Fempowerment värnar om dina personuppgifter och strävar alltid efter att behandla och skydda 
dem på bästa sätt. Denna integritetspolicy beskriver hur Fempowerment hanterar och behandlar 
dina personuppgifter, i enlighet med Europaparlamentets och Rådets dataskyddsförordning 
(2016:679), General Data Protection Regulation (GDPR)1 som ersatt personuppgiftslagen (PUL). 

 

Syfte 

Syftet med denna Integritetspolicy är att säkerställa att Fempowerments behandling av 
personuppgifter görs på lagliga skäl och i enlighet med GDPRs principer. Samt att vi hanterar 
våra medlemmars och anställdas personuppgifter på ett säkert sätt.  

 
Personuppgiftsansvar 

Fempowerment med organisationsnummer 802429–5472 är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen av personuppgifterna som du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig. Vi 
ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. 
 
Fempowerment har som ändamål att arbeta för kvinnors, flickors, ickebinära och barns rätt till 
ett liv fritt från mäns våld, hot om våld eller dominans. 
 

Fempowerments ändamål för insamling av personuppgifter 

För att organisationen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika 

ändamål kopplade till verksamheten. 

 

Organisationen behandlar personuppgifter för att administrera löpande organisationsaktiviteter 

(Till exempel medlemsmöten, kommunicera med medlemmarna, kallelser till aktiviteter, hantera 

medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner i form av medlemsavgifter). Personuppgifter 

behandlas även vid anmälan till utbildningar. 

 

Organisation är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid: 

 

• Hantering av medlemskap i Fempowerment 

• Organisationsadministration 

• Deltagande i Fempowerments aktivitetsverksamhet 

• Deltagande i Fempowerments utbildningsverksamhet som bland annat innefattar 

grundutbildning, juristjourutbildning och informatörsutbildning. 

• Ansökan om bidrag 

• Sammanställning av statistik och uppföljning 

• Utbildningar arrangerade av Fempowerment 

• Kontakt med medlem 

• Besök på vår hemsida 

• Publicering av material på hemsida och sociala medier (Facebook, Instagram och Twitter). 

                                                           
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1 
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Fempowerment behandlar dina uppgifter i syfte att: 
 
• Kommunicera med dig när det gäller kallelser till årsmöte, inbjudan till medlemsträffar och 

andra uppdatering gällande vår verksamhet via vårt nyhetsbrev. 

 

Hur samlar Fempowerment in dina personuppgifter? 

Genom de uppgifter du själv lämnar till oss eller som vi ber om; 

• Vid inbetalning av medlemskap. När du blir medlem hos oss registrerar vi ditt namn, 
mobilnummer och din e-postadress. 

• När du lämnar in en intresseanmälan eller deltar i Fempowerments utbildningsserier.  
• När du registrerar dig på vårt nyhetsbrev via MailChimp.  

 

Fempowerments användningen av cookies 

Fempowerment använder cookies eller kakor. Det är små textfiler som lagras i besökarens dator 

och innehåller textinformation. Vi använder cookies för att mäta trafiken på vår webbplats.  

 

Vilka personuppgifter lämnas vidare och för vilket syfte? 

Dina personuppgifter kommer inte lämnas ut till en tredje part2 eller användas till något annat än 
just mailutskick. Men Fempowerment använder MailChimp som underleverantör för att kunna 
leverera vårt nyhetsbrev3. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet eller ändra din 

information. Länk till detta finns i varje utskick. 
 
Vidare använder vi Volontärbyrån som vår underleverantör när vi rekryterar nya volontärer till 
vår verksamhet. Via Volontärbyrån kan intresserade skicka in intresseanmälningar med 
personuppgifter för att ansöka till ideella uppdrag i vår verksamhet som finns publicerade hos 
Volontärbyrån. 
 

Hur lagras dina personuppgifter?  

Om du till exempel har betalat in medlemskap eller lämnat en intresseanmälan 
 
Om du har samtyckt till behandling av personuppgifter via anmälan av medlemskap, en 
intresseanmälan till utbildning eller registrerat dig på vårt nyhetsbrev och lämnat ditt medgivande 
till behandlingen så behåller vi dina uppgifter så länge som du inte avregistrerat dig från det som 
du har samtyckt till. 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Samtycket är giltigt till och med 12 månader. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt 
samtycke. Detta gör du genom att kontakta ansvarig kontaktperson på 
personuppgiftsombud@fempowerment.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke 
inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.  
 
Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig 
eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har 

                                                           
2 Enligt § 4 punkt 10 i dataskyddsförordningen (2016:679, GDPR) en tredje är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller 
organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som under den 
personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna. 
3 Volontärbyråns ändamål är att förmedla kontakt mellan dig som vill engagera dig ideellt och ideella organisationer som söker frivillig.  

mailto:personuppgiftsombud@fempowerment.se
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även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen( www.datainspektionen.se)  
om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. 
 
Säker behandling av personuppgifter 
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Fempowerment. Vi 
har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot 
otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis är våra databaser skyddade genom 
behörighetsstyrning, anti-virusskydd och brandvägg. 

 
Vilka rättigheter har du? 

Enligt artikel 15 har du rätt att få registerutdrag 
Du har rätt att kostnadsfritt få ett registerutdrag över de personuppgifter som Fempowerment 
har sparade om dig. Om du vill ha ett registerutdrag kan du kontakta Fempowerments 
personuppgiftsombud på personuppgiftsombud@fempowerment.se.  
 
Du har rätt att bli borttagen 
Du kan när du vill be om att bli borttagen ur Fempowerments register genom att kontakta oss, 
kontaktuppgifter finns under rubriken ”Kontakta oss” längre ner i denna policy. Om du väljer att 
bli borttagen ur registret innebär det att vi inte sparar kontaktinformation till dig. 
 

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 Fempowerments personuppgiftsansvariga och eller 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.  
 
Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns på vår 
hemsida. 
 

Om du vill veta mer 

Om du har funderingar kring behandling av dina personuppgifter och vill ställa frågor eller 
framföra klagomål, tveka inte att kontakta oss på det sätt som passar dig bäst.  
 
Kontaktuppgifter till Fempowerments personuppgiftsansvariga: 
Personuppgiftsansvarig, personuppgiftsombud@fempowerment.se 
Styrelsen, styrelsen@fempowerment.se 
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