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INLEDNING
Integritet är en grundläggande mänsklig rättighet1. Skydd av individens säkerhet,
grundläggande rättigheter och friheter är, för Kristna Fredsrörelsen, en naturlig del av
ickevåld.
Kristna Fredsrörelsen strävar efter att inte använda mer personlig information än nödvändigt.
Samtidigt vill vi genomföra verksamheten och uppnå våra mål och vision på bästa sätt. Vi är
angelägna om att de personuppgifter som ändå samlas in, lagras och hanteras på ett tryggt och
säkert sätt. Vårt mål är att du ska känna dig trygg med att din personliga integritet respekteras
av oss och att dina personuppgifter behandlas korrekt och enligt gällande lagstiftning. Vi tar
ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss används endast för avsedda ändamål och
skyddas mot obehörig åtkomst. Vi följer även Giva Sveriges riktlinjer för
dataskyddsförordningen.
I den här integritetspolicyn kan du läsa om vilka personuppgifter vi samlar in, varför, hur vi
använder och skyddar uppgifterna, samt vilka rättigheter du har i relation till oss.
Personuppgiftsansvarig

Kristna Fredsrörelsen (orgnr: 826000-8696) är personuppgiftsansvarig för all behandling av
personuppgifter i enlighet med denna policy.
Tillämpningsområde

Denna policy gäller alla vars personuppgifter Kristna Fredsrörelsen samlar in och behandlar,
oavsett din roll i organisationen eller hur du kommer i kontakt med oss. Till exempel som
medlem, ideellt aktiv, utbildare, förtroendevald, givare, arbetssökande, i din yrkesroll eller
som intresserad av vår verksamhet. När du deltar i våra arrangemang och utbildningar,
använder dig av någon av våra tjänster, besöker vår hemsida eller sociala medier, eller lämnar
uppgifter via e-post, telefon, post eller annat sätt.
Utöver denna integritetspolicy finns särskilda policyer, riktlinjer och rutiner för den interna
hanteringen.
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Individens rätt till integritet faller inom ramarna för mänskliga rättigheterna och åtnjuter ett grundlagsskydd i den
svenska regeringsformen 2 kapitlet 6 paragrafen. Även i Europakonventionens artikel 8.1. finns ett rättsligt skydd.

VILKA PERSONUPPGIFTER, VARFÖR och HUR LÄNGE?
Medlemmar

Är du medlem, eller anmäler att du vill bli, hanterar vi dina uppgifter. Det är uppgifter som du
själv väljer att lämna till oss, till exempel namn, adress, personnummer, telefonnummer och
epost-adresser. Uppgifterna kan kompletteras med andra register som Eniro eller SPAR
(Statens personadressregister) för att hållas uppdaterade. Kontonummer lagras bara om du
väljer att betala genom autogiro.
Vi behöver behandla personnummer för att kunna säkerställa din identitet och undvika
dubbletter samt för att uppfylla kravet på korrekta och uppdaterade uppgifter. Detta
underlättar också en säker hantering av begäran om rättighetsutövning, som registerutdrag.
Vi hanterar dina personuppgifter för att identifiera dig som medlem, administrera
medlemskapet och upprätthålla dina rättigheter och skyldigheter enligt stadgarna. Vi vill ge
dig information om vårt arbete och kampanjer t ex genom Fredsnytt och nyhetsbrev, samt
bjuda in till aktiviteter, nätverk, lokalgrupper och årsmöte.
Rättslig grund och lagringstid: Uppgifterna hanteras med stöd i fullgörande av avtal så länge
du är medlem. Efter avslutat medlemskap sparas uppgifter med stöd av berättigat intresse i
upp till 3 år. Detta för att erbjuda förnyat medlemskap och möjlighet till gåva, slutföra
utestående betalningar, informera om särskilda händelser eller kampanjer. Då kan också
administrationskostnader hållas nere vid förnyat medlemskap. Efter 3 år utan förnyelse kan
anonymiserade uppgifter sparas för statistiska och historiska ändamål.
Ickevåldstränare och utbildare

Är du utbildare, ickevåldstränare eller annan uppdragsutförare inom Kristna Fredsrörelsens
verksamhet hanterar vi uppgifter om dig i ett register. Där ingår uppgifter som du lämnar till
oss och uppgifter som vi själva samlar in. Till exempel namn, kontaktuppgifter, utbildning
och kunskapsområden. I samband med internationella uppdrag kan kopior på pass, visum,
hälsokontroll, vaccinationer, anhöriginformation mm hanteras. I vissa fall kan även känsliga
uppgifter om tro, hälsa eller församlingstillhörighet ingå. Dessa kräver ditt samtycke och
behandlas alltid med särskild försiktighet.
Vi hanterar dina personuppgifter för att erbjuda dig och administrera uppdragstillfällen,
kunskapsutbyten och fortbildning för att bidra till fred och ickevåld i Sverige och världen. Vi
vill inkludera dig i en långsiktig beredskap för genomförande av verksamhet samt kunna
säkerställa din kompetens och lämplighet och matcha mot tillgängliga uppdrag. Vi vill också
säkra organisationens möjligheter att genomföra uppdrag i verksamhet eller på allmän
förfrågan. Kontouppgifter och personnummer hanteras för att administrera
utläggsredovisning, betalning och annan ersättning.
Rättslig grund och lagringstid: Uppgifterna hanteras med stöd i berättigat intresse för den tid
du anses aktiv i tränarnätverket eller till dess att du meddelar oss att du inte längre vill ingå.
Känsliga uppgifter hanteras med stöd av samtycke.
Givare och webbshop

Är du givare eller beställer något via vår webbshop hanterar vi uppgifter om dig i direkt
anslutning till gåvan eller beställningen. Det är uppgifter som du själv lämnar till oss, till
exempel namn, telefonnummer eller epost-adress. Kontonummer och personnummer sparas
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bara om du väljer att ge med autogiro. I samband med gåvor kan vi också komma att samla in
transaktionshistorik såsom typ av gåva, tidpunkt för gåva och gåvobelopp. Vi kan även
komma att göra noteringar om givarens önskemål och intressen när så begärs.
Vi hanterar dina personuppgifter för att identifiera dig, hantera gåvan eller beställningen samt
skicka tackmeddelande, beställning eller faktura. Om du lämnar kontaktuppgifter vill vi också
berätta hur insamlade medel används, ge dig aktuell information om vårt arbete och pågående
kampanjer.
Rättslig grund och lagringstid: Uppgifterna hanteras med stöd i fullgörande av avtal för
administration av gåvan eller beställningen. Därefter kan uppgifter sparas med stöd av
berättigat intresse i upp till 3 år. Detta för att erbjuda förnyat givande och möjlighet till
medlemskap, informera om särskilda händelser eller kommande kampanjer. På så sätt kan
också administrationskostnader hållas nere vid förnyat givande.
Förtroendevalda

Som vald eller utsedd ledamot i styrelse, valberedning, utskott, råd, representant i annan
organisation eller motsvarande, kan vi komma att behandla personuppgifter som namn,
fysiska och digitala kontaktuppgifter, kontouppgifter, information om uppdragets art och
omfattning, samt personnummer i lokala register på kansli och molntjänst. Kreditupplysning
samlas in på styrelseledamöter i enlighet med krav från Svensk Insamlingskontroll. I vissa fall
lagras även anhörig- och hälsouppgifter.
Personuppgifter kommer beroende på uppdrag även att förekomma i protokoll och
anteckningar från sammanträden och andra möten.
Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna samarbeta och kommunicera inom rörelsen,
genomföra verksamheten och för andra administrativa och verksamhetsmässiga ändamål samt
fullfölja Kristna Fredsrörelsens juridiska ansvar.
Rättslig grund och lagringstid: Uppgifterna hanteras med stöd i fullgörande av avtal och
berättigat intresse under pågående uppdrag, och raderas inom två år efter avslutat uppdrag.
Uppgifter om hälsa, publicering av bild eller kontaktuppgifter och dataöverföring utanför EU
behandlas med samtycke. Vissa uppgifter kan efter uppdraget komma att arkiveras med stöd i
allmänintresse.
Arbetssökande och rekrytering

Om du ansöker om en tjänst i vår svenska eller internationella verksamhet, eller ett uppdrag
som fristående konsult, registrerar vi dina personuppgifter. Exempel på uppgifter som vi kan
komma att registrera är namn, personnummer, kontaktuppgifter, CV, betyg, intyg och annan
information om utbildningar och erfarenhet, personligt brev, bild, samt uppgifter från
referenser och intervjuer.
Vi hanterar dina personuppgifter för att bland annat kunna administrera din ansökan,
genomföra rekryteringsprocessen, utföra ev. kontroller, eller erbjuda framtida uppdrag.
Uppgifter kan också komma att behandlas för ytterligare ändamål. Sådana ändamål anges i så
fall vid registreringstidpunkten.
Rättslig grund och lagringstid: Uppgifterna hanteras med stöd i berättigat intresse i upp till 2
år, eller för att hantera eventuella rättsliga krav utifrån diskrimineringslagen etc. Längre
lagring kan ske enligt särskilt samtycke från sökanden.
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Deltagare i arrangemang och utbildningar

När du deltar i vår verksamhet hanterar vi uppgifter om dig, som namn, kontakt,
personnummer, närvaro, kost och hälsa, anhöriga, kontouppgifter, villkor för deltagandet mm.
För internationella resor kan även kopior på pass, visum, vaccinationer, försäkringar mm
behandlas. Du ska alltid få information inför eller under ett arrangemang vad som gäller och
ur dina uppgifter kommer att behandlas.
Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna informera om och genomföra verksamheten,
föra statistik, verifiera genomförd utbildning, uppfylla redovisningskrav, administrera ev
efterarbete, utbetalning och ersättning.
Rättslig grund och lagringstid: Uppgifterna hanteras med stöd i fullgörande av avtal eller
berättigat intresse och kan sparas i upp till ett år efter avslutad verksamhet för att kunna
fullfölja återstående skyldigheter, inbjuda till kommande arrangemang, erbjuda möjlighet till
medlemskap och gåva mm. Vissa uppgifter, t ex information om deltagande i utbildning,
lagras längre för att kunna verifiera att den registrerade har genomgått utbildningen. Uppgifter
om anhöriga hanteras med stöd i berättigat intresse. Hälsouppgifter hanteras med stöd i
samtycke. Dessa raderas snarast efter avslutad verksamhet.
Anställda

För Kristna Fredsrörelsens anställda gäller vad som föreskrivs i för var tid gällande
personalhandbok.
Anhöriga

Som anhörig till anställd eller deltagare i Kristna Fredsrörelsens verksamhet kan vi be om
dina personuppgifter som namn, kontaktuppgifter, relation till den berörde mm.
Vi hanterar dina personuppgifter för att ha möjlighet att kommunicera med dig vid händelser
i verksamheten som sjukdom, olycka, kris, eller annat som vi tror du vill eller behöver veta.
Rättslig grund och lagringstid: Uppgifterna hanteras med stöd i berättigat intresse och
raderas senast ett år efter avslutad anställning eller verksamhet.
Politiker, journalister och andra intressenter

Om du är journalist, politiker eller annan opinionsbildare med intresse för Kristna
Fredsrörelsens verksamhet och de frågor och projekt som vi driver eller om du på dessa
grunder deltar i något av våra arrangemang såsom konferenser, seminarier, utbildningar och
informations- och diskussionsträffar, kan vi komma att registrera dina personuppgifter.
Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna upprätthålla kontakt, förmedla information och
pressmeddelanden, samt erbjuda deltagande i seminarier, debatter och liknande arrangemang,
i syfte att bedriva effektivt opinions- och påverkansarbete utifrån Kristna Fredsrörelsens
verksamhet, mål och vision.
Rättslig grund och lagringstid: Uppgifterna behandlas med stöd i berättigat intresse och
sparas så länge det är nödvändigt för ändamålet, vilket innebär att uppgifter som deltagarlistor
sparas under en mycket begränsad tid, medan t ex journalistkontakter sparas så länge det
behövs för att kunna upprätthålla den ömsesidiga relationen.
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Leverantörer

Som kontaktperson eller representant för en leverantör till Kristna Fredsrörelsen sparar vi
namn, kontaktuppgifter, yrkesroll mm. Uppgifterna samlas in direkt från leverantören eller
den registrerade.
Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna teckna, administrera och utvärdera
leverantörsavtal, samt kontakt och hantering av varor och tjänster till följd av avtalet.
Rättslig grund och lagringstid: Uppgifterna behandlas med stöd i fullgörande av avtal och
sparas till dess leverantörsavtalet upphört. Vissa uppgifter kan sparas en längre period för att
bevaka garantier och reklamation, fullfölja skyldigheter för beskattning och bokföring eller
hantera eventuella rättsliga krav, max 10 år.
Bilder, filmer och annan media

I samband med Kristna Fredsrörelsens verksamhet, arrangemang och kommunikation kan
media som bild, film och ljud tas, lagras och publiceras, där deltagare och aktiva i rörelsen
kan identifieras. Du ska alltid få direktinformation i samband med ett arrangemang eller
annan fotografering om vad som gäller och hur du kan invända mot hanteringen.
Vi hanterar dina personuppgifter för att dokumentera vår verksamhet och måluppfyllelse,
samt förmedla visuell information inom rörelsen och till allmänheten, genom tex hemsida och
digital kommunikation, sociala och tryckta medier.
Rättslig grund och lagringstid: Media som tas i direkt samband med verksamhet hanteras som
regel med stöd i berättigat intresse och lagras så länge det är relevant för ändamålen. Om
behandlingen bygger på ett separat samtycke eller avtal gäller de förutsättningarna. Media
föreställande barn samlas in med särskilt samtycke från vårdnadshavare. Media där du kan
identifieras, tas bort eller slutar användas publikt om du begär det. Bilder på grupp där bara du
själv eller någon närstående skulle kunna känna igen dig kan publiceras utan särskilt lagstöd.
Media som förmedlar en uppgift av allmänt intresse kan komma att arkiveras.
Kommunikation och besökare i digitala kanaler

När du kontaktar oss eller använder våra webbplatser kan uppgifter om dig registreras. Det
kan vara kontaktuppgifter, information om ditt ärende eller din användning, vilka sidor som
besöks, ditt alias i sociala medier samt information du förmedlar till oss via dessa kanaler. Det
kan också vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom
operativsystem, webbläsare, IP-adress och andra unika identifierare.
Övergripande ändamål för kommunikationen är att skapa förståelse och engagemang för
Kristna Fredsrörelsens mål, skapa förutsättningar för verksamhet som syftar till att nå målen,
samt skapa förutsättningar för demokrati, medlemsinflytande och samhörighet inom rörelsen.
För att uppfylla detta behövs ibland också uppgifter med syfte att utvärdera kommunikationen
och dess effektivitet.
Kommunikation med oss via t.ex. epost, telefon eller post innebär att vi hanterar
personuppgifter som namn, kontaktuppgifter, information om ditt ärende och annat som du
förmedlar till oss. Uppgifterna hanteras med stöd i berättigat intresse och sparas för att
hantera och följa upp ditt ärende, säkra spårbarhet och bakgrundsinformation vid
återkommande ärenden, samt utvärdera vår kommunikation.
Nyhetsbrev, kampanjinformation och annan så kallad direktmarknadsföring skickas till
medlemmar och den som begärt det, med den mailadress som du lämnat till oss, för att
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informera om verksamheten och hur du kan hjälpa till. Mottagarens respons, t.ex. länkklick,
kan registreras för utvärdering, men anonymiseras snarast möjligt. Uppgifterna hanteras med
stöd i berättigat intresse, eller samtycke för den som själv anmäler sig, och sparas tills du
meddelar oss att du inte längre vill ha utskicket. Du har alltid rätt att invända mot all form av
direktmarknadsföring.
Kakor (cookies) används på våra webbplatser för att analysera besökarnas beteende, i syfte att
leverera, utveckla och förbättra de olika sätt och vägar du erbjuds att stödja vår verksamhet
och få del av information om vad vi åstadkommer. Kakor lagras som små textfiler på din
enhet och kan läsas av hemsidan. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från
tredje part. Personlig information raderas snarast möjligt och kvar blir bara avidentifierad
statistik. Mer information finns på våra webbplatser.
Länkar i våra digitala kanaler som förmedlar dig vidare till en extern webbsida innebär att
denna policy slutar att gälla. Du uppmanas att ta del av de principer för
personuppgiftsbehandling och informationssäkerhet som gäller för den sidan.

SKYLDIGHETER ENLIGT ANNAN LAG
Utöver vad som beskrivs ovan kan vi behandla personuppgifter när vi är skyldiga för att
tillmötesgå annan lag, tillvarata Kristna Fredsrörelsen rättsliga intressen, uppmärksamma
bedrägeri och säkerhetsproblem eller vid begäran från myndighet. Exempel på lagstiftning
som kan bli aktuell enligt ovan är bokföringslagen, inkomstskattelagen, diskrimineringslagen
och avtalslagen.
Rättslig grund och lagringstid: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är
skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig förpliktelse. Dessa uppgifter lagras för den
tid lagen kräver, vilket i många fall kan vara upp till 10 år.

TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?
Dina uppgifter används endast för Kristna Fredsrörelsens egen verksamhet. Vi säljer, hyr eller
lämnar aldrig ut uppgifter till företag eller andra organisationer för andra ändamål än vår egen
verksamhet.
4.1 Lokalgrupp

Vid ett medlemskap i Kristna Fredsrörelsen, kan du också bli medlem i en lokalgrupp eller
annan engagemangsform, till vilka dina medlemsuppgifter då kan komma att delas.
4.2 Biträden och andra personuppgiftsansvariga

För att vi ska kunna bedriva en bra och säker verksamhet, hålla en säker och effektiv
behandling eller erbjuda relevanta tjänster kan dina uppgifter komma att hanteras
administrativt av andra samverkansparter på vårt uppdrag, så kallade personuppgiftsbiträden.
Som exempel IT-tjänster, webbyrå, tryckerier, betaltjänstleverantörer, distribution,
restauranger och hotell. Kristna Fredsrörelsen är fortsatt ansvarig och dessa biträden ska alltid
ingå ett avtal så att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt.
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Utöver biträden kan uppgifter vid behov, när det till exempel följer av lagkrav eller en tjänst
som den registrerade begärt, delas med mottagare som är självständigt
personuppgiftsansvariga. Som exempel banker, betaltjänstleverantörer, pensions- och
försäkringsföretag, ambassader och andra myndigheter.
Tredje land

I största möjliga mån kommer vi att hantera dina uppgifter inom Sverige och EU. Men
eftersom vi bedriver internationell verksamhet kan dina personuppgifter komma att ses som
de behandlas i tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES). När sådan behandling kan komma
att ske har vi särskilda säkerhetsrutiner för att säkerställa att dina uppgifter skyddas.
I vissa fall kan vi använda externa molntjänster för viss lagring av information. Om detta görs
så säkerställs att molntjänstleverantören uppfyller de krav som aktuell dataskyddslagstiftning
ställer, särskilt vad gäller eventuell dataöverföring utanför EU/EES.

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att få information om vilka uppgifter om dig som behandlas i registret och varifrån
uppgifterna hämtats. Begäran ska vara skriftlig och undertecknad för att undvika att någon
obehörig begär ut uppgifterna.
Om någon uppgift är inaktuell eller felaktig har du rätt att få uppgifterna ändrade. Vill du inte
längre finnas med i våra register, raderar eller anonymiserar vi uppgifterna när så är
tillämpligt. Du har rätt att dra tillbaka ett samtycke, eller invända mot behandling som vi utför
med stöd i berättigat intresse och intresseavvägning. Du kan alltid invända mot behandling av
uppgifter för direktmarknadsföring.
Om du ändå tycker att vi missköter hanteringen av dina uppgifter har du rätt att lämna
klagomål till myndigheten Datainspektionen. Möjlighet att lämna klagomål samt mer
information om dina rättigheter finns på Datainspektionens hemsida.

ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY
Kristna Fredsrörelsen förbehåller sig rätten att uppdatera denna integritetspolicy. Datumet för
den senaste ändringen ska framgå i dokumentet. Om vi gör ändringar i policyn publicerar vi
dessa ändringar på webbplatsen. Du rekommenderas därför att läsa denna integritetspolicy
regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar.
Om vi ändrar policyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från tidigare, kommer vi att
underrätta dig om dessa förändringar och vid behov be dig om nytt samtycke till behandling
av dina personuppgifter.

KONTAKTINFORMATION
Har du frågor om Kristna Fredsrörelsens behandling av personuppgifter eller vill begära ett
registerutdrag eller annan rättighetsutövning, kontakta oss på något av följande sätt:
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E-postadress:

info@krf.se

Telefonnummer:

08-453 68 40

Postadress:

Kristna Fredsrörelsen, Box 14038, 167 14 Bromma

076-501 18 20

8 (8)

