IndianChildrens integritetspolicy
Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina
personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande
dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din
integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi
använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan
ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår
utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och
vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
De förpliktelser vi har mot dig beror på din relation till oss. Några exempel är: barnfadder,
sponsor, nyhetsmail, resenär på någon av våra resor, volontär etc.
En del av vår behandling av personuppgifter är för att skicka information till dig. Är det som
så att du vill avsäga dig information finns instruktioner för detta i materialet som skickas till
dig.

Riktlinjer
Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra våra åtagande mot dig och det lagen kräver.
Beroende på vilken relation du har mot oss behandlar vi olika personuppgifter, dessa
inkluderar:
 Namn
 Adress
 E-postadress
 Telefonnummer
 Faktureringsinformation
 Personnummer (sedan gåvorna var avdragsgilla)
 Användarnamn (om du följer oss via sociala media)
 Fotografier (kan hända i samband med resor och event)

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
De personuppgifter vi har om dig har du på något sätt lämnat till oss. Det kan vara när du
anmäler dig som fadder eller sponsor, anmäler dig till en resa, är volontär, eller registrerar
dig för nyhetsmailet. Vill du inte längre att vi ska hantera dina personuppgifter kan du
kontakta oss så tar vi bort dem. Då kommer även de åtagande vi har mot dig att upphöra.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi har god säkerhet för våra system och ser kontinuerligt över säkerheten för att den alltid
ska hålla en hög nivå. De som arbetar med personuppgifter kan enbart se de personer som
de har rätt att se. Vi har ett flertal policyer för hur medarbetare ska arbeta med
personuppgifter.
I de fall att personuppgifter hanteras av en leverantör har vi personuppgiftsbiträdesavtal med
dessa som säkerställer att de hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt.

Samarbetsorganisationer
Då IndianChildren är en del av Livets Ord har vi gemensamt adressregister. Det innebär att
Livets Ords olika organisationer kan ha tillgång till vissa av dina personuppgifter. De
organisationer detta innefattar är:
 Stiftelsen Livets Ord (församlingen och missionsverksamheten)
 Krokshall Fastighets AB
 Krokshall Vård och omsorg AB
 Krokshall drift AB
 LOKS AB
 Livets Ords Kristna Förskolor AB
 Livets Ords Förlag AB
 Hjälp till Behövande
 Livets Ords Idrottsförening
 Trosrörelsen
 Trosrörelsens representantskap

Kontaktuppgifter
Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på:
Telefon: 018-489 8141
E-post: info@indianchildren.se
Brev: IndianChildren, Box 949, 751 09 Uppsala

