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Integritetspolicy för Palestinagrupperna i Sverige 
Antagen av styrelsen 2018-05-23 

 

Palestinagrupperna i Sverige är mån om din integritet och att skydda de personuppgifter som vi har 

om dig. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftlagstiftning 

 

Vi registrerar namn, adress, telefonnummer och e-postadress i samband med att du blir medlem 

eller månadsgivare. Dessa personuppgifter behövs för att vi ska administrera vårt medlemsregister, 

skicka tackbrev, välkomstbrev, givarbrev, kallelser till möten, medlemstidningen Palestina Nu, 

nyhetsbrev och liknande. 

 

Vi registrerar ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, gåvor, insamlingar med mera), inklusive 

försäljning genom vår webbutik.  

 

Vi registrerar personnummer för dem som betalar medlemsavgift via autogiro och har lämnat ett 

autogiromedgivande. 

 

Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till detta genom ditt 

medlemskap. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via brev eller e-

post, se nedan. 

 

Palestinagruppen i Sverige (organisationsnummer 802009-9258) är personuppgiftsansvarig för 

behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter 

behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. 

 

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina 

personuppgifter mot obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är 

begränsat. Endast personer som behöver hantera personuppgifterna i enlighet med ändamålen ovan 
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har tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att ordföranden för respektive lokalförening får 

tillgång till uppgifterna endast för de medlemmar som geografiskt ingår i lokalföreningens område. 

 

Palestinagrupperna i Sverige delar med sig av information till företag som behandlar data på 

uppdrag av föreningen, till exempel för att kunna distribuera e-post och medlemstidning. 

Exempel på externa parter är tryckerier, e-posthanteringssystem och företag specialiserade 

på administrativa tjänster åt föreningar. Palestinagrupperna i Sverige förbinder sig till att ha 

giltiga personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga leverantörer. 

 

Vid namninsamlingar lämnar vi ditt namn vidare till mottagaren av aktionen. 

 

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi har om dig och kan begära en kopia av dessa. Du 

har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och du kan begära att vi raderar dina 

personuppgifter om du avslutar ditt medlemskap.  

 

Om du är missnöjd över hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla det till 

Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling. 

 

Om du har några frågor om detta är du välkommen att kontakta oss via e-post 

info@palestinagrupperna.se eller brev till Palestinagrupperna i Sverige, Tegelviksslingan 20, 116 45 

Stockholm. 
 


