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1.

För dig som valt att engagera dig aktivt inom Amnesty

Inledning

Skyddet av dina personuppgifter och din personliga integritet är självklart av yttersta vikt för Amnesty International och vi bedriver därför ett aktivt och
fortlöpande arbete med att säkerställa att all vår behandling av personuppgifter följer tillämplig lagstiftning, tillsynsmyndigheters beslut, vägledningar och
föreskrifter samt rättspraxis. Denna integritetspolicy har vi tagit fram för att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt öka din förståelse
för hur vi arbetar. Om du vill utöva dina rättigheter enligt personuppgiftslagstiftningen eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår
behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att mejla GDPR@amnesty.se eller ringa 08-729 02 94.
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3.

Vem ansvarar för hur vi behandlar dina personuppgifter?

Svenska sektionen av Amnesty International, organisationsnummer 802004-0401, med postadress BOX 4719, 116 92 Stockholm och besöksadress
Alsnögatan 11, 116 41 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att all hantering av dina
personuppgifter sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler. När vi i denna integritetspolicy skriver ”Amnesty”, ”vi”, ”oss” eller ”vår” syftar vi på den
ideella föreningen med namnet Svenska sektionen av Amnesty International.

4.

Generellt om dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att
begära rättelse av dina personuppgifter.
Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering av personuppgifter, begränsning av behandlingen av dina personuppgifter och att invända
mot vår behandling. Du har även i vissa situationer rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och
maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig, t.ex. en annan liknande organisation.
Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke till behandling av personuppgifter som du eventuellt har lämnat till oss med effekt från och med att
återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering.
Ditt samtycke är i vissa situationer en förutsättning för att vi ska få behandla dina personuppgifter. I dessa fall innebär ett återkallat samtycke att vi inte får
fortsätta att behandla personuppgifter om dig för det ändamål som samtycket avsåg. I så fall kanske vi inte längre kommer kunna kommunicera med dig.
Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten
(IMY) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över hantering av personuppgifter.
Om du vill veta mer om dina rättigheter och vad de innebär i praktiken är du välkommen att kontakta oss. Du finner kontaktuppgifter högst upp under
avsnitt 3.
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5.

Vilka uppgifter behandlar vi om dig och varför?

I olika situationer som du kommer i kontakt med oss kan du komma att ge oss personuppgifter. I vissa fall kompletterar och uppdaterar vi även de uppgifter
du lämnar till oss från andra källor. Amnesty är en organisation som står upp för mänskliga rättigheter och därför behandlar vi självklart bara dina
personuppgifter för ändamål som är förenliga med en sådan organisations verksamhet och värdegrunder. Matrisen under avsnitt på nästa sida beskriver
vilka personuppgifter vi behandlar om dig, för vilka ändamål, vilket rättsligt stöd i dataskyddslagstiftningen vi har för detta, efter hur lång tid uppgifterna
raderas samt hur behandlingen går till. Matrisen är indelad utifrån typsituationer då vi samlar in personuppgifter om personer som valt att engagera dig
aktivt inom Amnesty. För att enkelt få en överblick över hur vi behandlar just dina personuppgifter letar du upp den relation till Amnesty som du har.
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6.

Detaljerad information om vår personuppgiftsbehandling

Relation till Amnesty

Kategorier av
personuppgifter vi
behandlar om dig

Övergripande
ändamål med
behandlingen av
personuppgifterna
Möjliggöra löpande
kontakt med dig, för
att göra utskick och
för intern
mobilisering.

När du är
kontaktperson för en
långsiktig
Amnestyverksamhet,
exempelvis en grupp.

Namn, adress,
e-postadress och
telefonnummer.

När du är medlem i
en långsiktig
Amnestyverksamhet,
exempelvis en grupp.

Namn, adress,
e-postadress och
telefonnummer.

För att möjliggöra
kontakt med
medlemmar.

När du deltar på en
utbildning, aktivitet,
träff eller i en
kampanj samt för att
göra beställningar av

Namn, adress,
e-postadress,
tillhörighet inom
Amnesty.
Kost/allergier,

För att skicka ut
information,
kampanjbrev,
dokumentation eller
annat material som

Beskrivning av
behandlingen av
personuppgifterna

Lämnas uppgifterna ut
till tredje part?

Rättslig grund

Lagringsperiod från
insamlingen

Dina personuppgifter
sparas i ett separat
register, e-postadressen
läggs in i utskickslistor
och din adress läggs in i
ett etikettdokument.
Dina kontaktuppgifter
kan komma att
publiceras på Amnestys
webbplatser,
Facebook-event
och/eller i centrala
utskick.
Dina personuppgifter
sparas i en pärm, som
enbart de regionala
verksamhetsutvecklarn
a och kampanjledarna
har tillgång till.

Dina kontaktuppgifter
kan komma att lämnas
ut vid förfrågningar från
tredje part för att
upprätta en kontakt
med intresserade
personer och/eller
organisationer.

Vårt berättigade
intresse av att
kunna hantera
administration
kring
verksamheten som
du har valt att
engagera dig i.

Dina
personuppgifter
raderas då
verksamheten
byter
kontaktperson eller
läggs ner.

Uppgifterna kommer
inte att lämnas ut till
någon som inte är
anställd i Amnesty.

Vårt berättigade
intresse av att
administrera
verksamheten som
du är engagerad i.

Dina personuppgifter
sparas i databaser,
dokument eller e-post
beroende på vilket sätt
du väljer att

Dina personuppgifter
lämnas i förekommande
fall till hotell och
resebolag vid bokning/
beställning.

Vårt berättigade
intresse av att
administrera
verksamheten
samt sprida

Uppgifterna
raderas när en ny
medlemslista
kommer in från den
grupp du är
medlem i. Listor
raderas alltid
senast 24 månader
från när vi fått in
den.
Dina
personuppgifter
raderas senast 12
månader efter att
aktiviteten/
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t.ex. mat och resor.

När du hör av dig till
Amnesty och visar
ditt intresse för att
engagera dig utan att
ha en tillhörighet
inom Amnesty sedan
tidigare.

När du deltar på ett
Amnesty-webbinariu
m som spelas in

undantagsvis ålder
eller personnummer
vid
resebeställningar.
Vidare kan du om du
vill förmedla
information om
hälsa,
funktionsvariation
eller annan
information av
personliga art på
eget initiativ.
Namn, adress,
e-postadress och
telefonnummer.
Vi kan även komma
att registrera
ytterligare uppgifter
som du väljer att
lämna till oss vid
kontakter med
Amnesty.
Namn och bild (om
du väljer att dela det
under webbinariet).
Om du inte vill synas
på videon så kan du
stänga av din mic
och din video,
endast de som
pratar och använder
chatten kommer att
synas i inspelningen.

är relevant för den
aktivitet/verksamhet
som uppgifterna
inhämtas för.
Underlag för att
beställa mat, boende
eller resor. Kontakt
innan, under och
efter de aktiviteter
som avses.

kommunicera med oss.

Hjälpa dig hitta ett
lämpligt engagemang
inom Amnesty, samt
att Amnesty har
möjlighet att
kommunicera i andra
frågor som berör vår
verksamhet.

Vi kan komma att
kontakta dig över
telefon eller e-post och
skicka information om
vår verksamhet.

Webinariet spelas in
för att publiceras och
lagras på vår hemsida
så att även de som
inte kan medverka
live har möjlighet att
se det i efterhand

Publicering på
amnesty.se

Kontaktuppgifter kan
komma att lämnas ut till
andra som kan vara
intresserade av
samarbete kring den typ
av verksamhet som ska
initieras.
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nödvändig
information om
utbildningar och
andra aktiviteter.
Eventuella
uppgifter om hälsa
(t.ex. allergi eller
funktionsvariation)
som du lämnar till
oss behandlar vi
med stöd av ditt
uttryckliga
samtycke.
Vårt berättigade
intresse av att
kontakta dig att
hjälpa dig hitta ett
lämpligt
engagemang inom
Amnesty.

kampanjen/ärende
t har avslutats.

Samtycke. Om du
inte vill vara med
på inspelningen
kan du ta del av
webbinariet i
efterhand via
amnesty.se

Längre än 12
månader.

Dina
personuppgifter
raderas senast 12
månader efter det
att du visade
intresse för att
engagera dig i
Amnesty.

Det är aldrig ett lagstadgat eller avtalsenligt krav för dig att tillhandahålla personuppgifter till oss. Om du inte tillhandahåller dina personuppgifter kan det
däremot påverka din möjlighet att engagera dig i Amnestys verksamhet.

7.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Svenska sektionen av Amnesty International. Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med
tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi ser till att det alltid finns personuppgiftsbiträdesavtal i situationer
då en tredje part behandlar personuppgifter på uppdrag av oss. Ett sådant avtal finns till för att säkerställa att leverantören inte använder personuppgifterna
för något annat ändamål än sådana som är förenliga med de som vi informerar dig om i matrisen under avsnitt ovan. Avtalen ställer även säkerhetskrav på
leverantören för att skydda dina personuppgifter. Generellt lämnar vi ut eller låter IT- och systemleverantörer, banker, betaltjänster och tryckerier få
åtkomst till dina personuppgifter som är nödvändiga för att utföra beställda uppdrag. Detaljerad information finner du i matrisen under avsnitt ovan.

8.

Överförs dina uppgifter till länder utanför EU eller EES (tredje land)?

Vi, våra leverantörer och andra organisationer som enligt matrisen ovan kan få tillgång till dina personuppgifter behandlar som huvudregel endast dessa
inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES (i ”tredje land”) föreligger i första hand ett beslut från EU-kommissionen om att
tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter. Om så inte är fallet har vi vidtagit andra lämpliga skyddsåtgärder
som krävs för skyddet av dina personuppgifter enligt GDPR. Vi har då antingen ingått ett särskilt avtal med organisationen ifråga baserat på
standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen, antagit s.k. bindande företagsinterna regler eller (om den aktuella organisationen behandlar
dina personuppgifter i USA) så är organisationen ansluten till Privacy Shield. Privacy Shield är ett ramverk som företag och organisationer i USA kan ansluta
sig till och som säkerställer skyddet för dina personuppgifter. Om du vill få en kopia av handlingar som visar de skyddsåtgärder som vi har vidtagit eller
information om var dessa gjorts tillgängliga kan du kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges under avsnitt ovan.
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9.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har med hjälp av expertis på området vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från otillåten eller
obehörig behandling. När vi upphandlar tjänster från externa parter som t.ex. IT-leverantörer ställer vi höga krav på säkerheten. Endast personer som
faktiskt behöver åtkomst till dina personuppgifter i läsbart format för att uppnå de ändamål som anges i avsnitt ovan har det.

10.

Vilka regler gäller för hur länge mina personuppgifter sparas?

Information om hur länge vi sparar uppgifter i relation till dig specifikt i olika situationer kan du läsa om i avsnitt ovan. När denna integritetspolicy
upprättades fanns inte någon entydig vägledning för hur länge personuppgifter får behandlas för de ändamål som vi gör. Vi behandlar dock aldrig dina
personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt för respektive ändamål och rättar oss efter gällande lagstiftning, myndighetsbeslut och
rättspraxis. I takt med rättsutvecklingen kan vi komma att justera den tidsperiod under vilken dina personuppgifter sparas. Vi kommer i så fall att kontakta
dig.
I vissa fall kan vi komma att kontakta dig för att fråga om du fortfarande vill att vi ska spara dina personuppgifter för att uppnå de ändamål som framgår av
matrisen ovan. I så fall kommer den lagringstid som anges i matrisen ovan för personuppgiftsbehandlingen ifråga att ”startas om”.
______________________
Denna integritetspolicy fastställdes av
Svenska sektionen av Amnesty International 22 januari 2021.
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