
Integritetspolicy - Medlem 
Datasekretess är mycket viktigt för Child Care och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina 
personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas. 

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter? 
Den svenska föreningen Child Care är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och 
ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.  

Child Care 
Adress:  Hallonvägen 23, 44837 Floda 
Organisationsnummer: 86400-5586 
Auktoriserad representant: Helena Lindberg 

Var lagrar vi dina uppgifter? 
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) 

Vem har tillgång till dina uppgifter?  
Dina uppgifter kan delas inom föreningen och dess styrelse.  
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Child 
Care. 

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna? 
Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om huruvida 
tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och huruvida det är 
obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att göra det. 

Vilka är dina rättigheter? 
Rätt till tillgång:   
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta oss så 
skickar vi dig dina personuppgifter via e-post. 
 
Rätt till rättelse:   
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera 
ofullständiga personuppgifter.  

Rätt till radering: 
Du har rätt att när som helst begära att alla personuppgifter som behandlas av Child Care raderas. Vidare om 
du är inaktiv som medlem kommer dina personuppgifter att tas bort automatiskt av Child Care inom en rimlig 
tidsperiod.  

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse:   
Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Child Care´s legitima intresse.  Child 
Care fortsätter inte att behandla personuppgifterna, vilket då innebär att du inte längre får information från 
Child Care.  
 
Hur kan du utöva dina rättigheter? 
Vi tar dataskydd på mycket stort allvar och du kan alltid kontakta oss via dataskydd@childcare.se 

Personuppgiftsombud:  
Vi har utsett en person som ansvarar för att se till att vi kontinuerligt hanterar dina personuppgifter på ett 
öppet, korrekt och lagenligt sätt. Du kan kontakta oss på dataskydd@childcare.se 

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet:  
Om du anser att Child Care behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har 
också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. 

Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande: 
Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns 
alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i 



integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet 
eller dina rättigheter. 

 

Processbeskrivning 

Medlemsregistrering 

Syfte 

Processen syftar till att registrera medlemmens uppgifter i syfte att nå ut med information och få sponsring. 

Beskrivning 

Medlemmen kommer i kontakt med Child Care och uppmanas att gå in på childcare.se/månadsgivare. Där 
anger den kommande medlemmen sitt namn och epost-adress. Uppgifterna skickas via mail till administratör 
för Child Care, denna lagrar uppgifterna i medlemsregistret, samt registret för nyhetsbrev. Ett välkomstmail 
skickas till den nya medlemmen. 

Lagringsmedia 

Accessdatabas – medlemsregister på lokal dator 

Getanewsletter - onlineverktyg 

 

Nyhetsbrev 

Syfte 

Processen syftar till att ge våra medlemmar information om vår verksamhet i Sverige och Indien. 

Beskrivning 

Information om skolhemmen når föreningen Child Care. Denna information sammanställs i en mail mall. 
Mailadresser till medlemmarna lagras i online verktyg. Aktiva adresser väljs ut för att användas i utskicket. 

Mailen följs via online verktyget, för att se öppningsfrekvens och klickhistorik. 

Lagringsmedia 

Getanewsletter - onlineverktyg 
 


