Integritetspolicy och Cookies. Peace Parks Foundation Sweden.
Denna policy beskriver hur vi på Peace Parks Foundation Sweden (nedan kallat PPFSE) samlar in,
använder och skyddar dina personuppgifter. Vi är måna om att du, som supporter och givare, ska
känna dig trygg i dina kontakter med oss. Vi följer den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som
innebär att vi respekterar dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.
Inom EU/EES gäller GDPR från 25 maj 2018
Information som vi samlar
Vi samlar in information som hjälper oss att kommunicera med dig. Vi samlar in:
•
•
•

email
namn
kontaktuppgifter (adress och telefonnummer)

Vi samlar in information i samband med
•
•
•
•
•
•
•
•
•

att du ger en gåva via swish
att du ger en gåva via vår websida
att du skänker en gåva (oberoende betalkanal)
att du startar en insamling
att du lämnar dina uppgifter till PPFSE på en mässa eller ett annat arrangemang
att du lämnar dina uppgifter till PPFSE via web, social media eller annat sätt
att du anmäler dig som månadsgivare
att du anmäler att du vill ha information från PPFSE
att du beställer något från vårt sortiment

Hur vi ändvänder informationen
Vi vill kunna kommunicera med dig på smidigt sätt. PPFSE ändvänder dina kontaktuppgifter för att nå
dig med information, kampanjer, erbjudande och tack.
Med vilka delar ni min information med?
PPFSE kommer inte att dela, hyra, sälja eller leasa ut de personuppgifter som samlats in.
Vår rättsliga grund

I och med att du lämnar personuppgifter till oss ger du din tillåtelse att PPFSE har rätt att registrera
och lagra uppgifter om dig och din eventuella gåva .
Dina rättigheter
Du har:
Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att
få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter
som lagen kräver att vi behåller.
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot
marknadsföring / utskick när som helst.
Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina
personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.
Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i
denna policy.

ANVÄNDNING AV COOKIES
Cookies är vanligt förekommande och finns på många olika hemsidor. På Peace Parks hemsida
används cookies för inloggning, statistik och anpassning av innehållet efter besökarens önskemål och
val. De kan även användas för att rikta mer relevant marknadsföring mot våra potentiella och
befintliga kunder.
En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator i syfte att förbättra upplevelsen och
förenkla användandet av webbplatsen. Genom att använda Peace Parks tjänster godkänner du detta.
Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och session cookies, varav båda används på Peace
Parks webbplats. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid medan en
session cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbplats.
Session cookies försvinner när besökaren stänger sin webbläsare. Har du en nyare webbläsare har den
ofta stöd för så kallad privat surfning eller inkognito-surfning. Det betyder att alla cookies rensas ut
varje gång du stänger din webbläsare.

Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att ändra inställningarna i din webbläsare så att de inte
accepteras. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vissa funktioner på webbplatsen kan
påverkas om inte cookies tillåts.
Cookies används även för att få en mer tillförlitlig statistik av besökarflöden på vår sida vilket hjälper
oss att bibehålla och förbättra den service vi erbjuder. Peace Parks webbplats använder Google
Analytics från Google som analysverktyg. Denna tjänst använder sig av cookies.
Läs mer om cookies i Lagen om elektronisk information sedan 1 juli 2011 på Post- och Telestyrelsens
webbplats.

Uppdateringar av denna policy
Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna
policy uppdaterades senast den 17 May 2018.

Kontakt
Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina
rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:
Peace Parks Foundation Sweden
Olof Palmes gata 29
111 22 Stockholm
Kontaktperson
Lena Malmberg
E-mail: lena.malmberg@peaceparks.se
08-748 00 90

