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PATIENTFÖRENINGEN PERIFER FACIALISPARES –  

Policy för skydd och hantering av personuppgifter (GDPR) 

 

Denna policy om skydd och hantering av personuppgifter beskriver hur ”PATIENTFÖRENINGEN 
PERIFER FACIALISPARES” samlar in, lagrar och använder information om enskilda personer som 
anmäler sig som medlem, skänker gåvor, besöker vår webbplats eller på annat sätt kontaktar oss där 
uppföljande hantering av ”PATIENTFÖRENINGEN PERIFER FACIALISPARES” krävs. 
I dessa fall medger du att personuppgifter samlas in och används på det sätt som beskrivs i denna 
policy. Du bekräftar också att du är medveten om att denna policy kan komma att ändras. Aktuella 
uppdateringar publiceras på vår webbsida. 

Vår policy för skydd och hantering av personuppgifter finns på vår webbsida napfp.se. 

Personuppgiftsansvarig 

”PATIENTFÖRENINGEN PERIFER FACIALISPARES”, organisationsnummer 802520-1586, 
styrelsen@napfp.se, är personuppgiftsansvarig för våra register. Registret används av 
”PATIENTFÖRENINGEN PERIFER FACIALISPARES”. Medlems- och givaruppgifter behandlas av 
”PATIENTFÖRENINGEN PERIFER FACIALISPARES”.  

Personuppgifter som vi behandlar 

Medlemmar 

När du anmäler eller registrerar dig som medlem samtycker du till att dina personuppgifter finns med 
och behandlas i ”PATIENTFÖRENINGEN PERIFER FACIALISPARES” medlemsregister. Personuppgifter 
som vi registrerar är namn, adress, telefonnummer och e-post. 

Givare 

När du anmäler att du vill skänka eller när du skänker en gåva samtycker du till att dina 
personuppgifter sparas och behandlas av ”PATIENTFÖRENINGEN PERIFER FACIALISPARES”. Önskar en 
givare vara anonym skall detta respekteras. 

Personuppgifter som vi registrerar är namn, adress, telefonnummer, e-post samt uppgifter om gåvan 
(belopp, datum, ev ändamål). Bankgironummer registreras endast för hantering av ev 
månadsgivande via autogiro. 

Barn under 18 år 

Barn under 18 år registreras inte i våra register.  
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Behandling av personuppgifter 

Medlem 

”PATIENTFÖRENINGEN PERIFER FACIALISPARES” använder dina personuppgifter i samband med 
kallelser, utskick och ev medlemserbjudanden samt information om ”PATIENTFÖRENINGEN PERIFER 
FACIALISPARES” verksamhet. 

Givare 

”PATIENTFÖRENINGEN PERIFER FACIALISPARES” använder dina personuppgifter vid ekonomisk 
uppföljning, t ex vid administration av gåvobelopp, i samband med utskick, t ex givar- och tackbrev, 
mejlutskick eller andra utskick för att engagera till fortsatt stöd genom gåvor. Kontakta oss vid 
avsägning av utskick och/ eller information kring fortsatt gåvogivande på info@napfp.se.  

Omfattning 

För att hantera vårt åtagande till dig och för att ge dig korrekt information, sparar vi information 
rörande ditt medlemskap, gåvogivande, kontaktärenden med stödpersoner samt övrig 
kommunikation där det förväntas en återkoppling till dig från ”PATIENTFÖRENINGEN PERIFER 
FACIALISPARES”. Vid bearbetning av personuppgifter vidtas åtgärder för att se till att dina uppgifter 
förblir korrekta och aktuella för de ändamål för vilka de samlades in. 

Personuppgifter som du lämnar används för att kunna hantera vår egen statistik. Uppgifterna kan 
även komma att användas för informationsändamål för uppföljning och utveckling av 
”PATIENTFÖRENINGEN PERIFER FACIALISPARES” verksamhet. 

Personuppgifter kan komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att tillmötesgå tillämplig lag, 
förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet; tillvarata 
”PATIENTFÖRENINGEN PERIFER FACIALISPARES” rättsliga intressen eller upptäcka, förebygga eller i 
annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem. 

”PATIENTFÖRENINGEN PERIFER FACIALISPARES” säljer inte eller för dina personuppgifter vidare.  

”PATIENTFÖRENINGEN PERIFER FACIALISPARES” ansvarar för personuppgifter som hålls i våra egna 
system och på vår egen webbplats. 

 

Dina rättigheter  

Tillgång till personuppgifter 

Du har rätt att ta del av de personuppgifter som finns registrerade av ”PATIENTFÖRENINGEN PERIFER 
FACIALISPARES”. Kontakta oss på info@napfp.se om du önskar ett registerutdrag över dina 
personuppgifter och/ eller om du vill korrigera tidigare personuppgifter. Du har även rätt att en gång 
per kalenderår, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag över dina personuppgifter. 
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Radering av uppgifter 

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i våra register via anmälan på info@napfp.se. 
”PATIENTFÖRENINGEN PERIFER FACIALISPARES” genomför då detta skyndsamt med hänsyn tagen till 
om vissa åtgärder behöver slutföras innan uppgifterna raderas. 

Lagringstid 

Så länge aktivitet pågår, t ex att du har ett aktivt medlemskap eller skänker gåvor håller 
”PATIENTFÖRENINGEN PERIFER FACIALISPARES” dina personuppgifter uppdaterade. Efter avslut av 
medlemskap eller inaktivitet avseende gåvogivande, behåller ”PATIENTFÖRENINGEN PERIFER 
FACIALISPARES” dina uppgifter max två år varefter samtliga personuppgifter rensas. Uppgifterna kan 
komma att sparas längre om vi åläggs detta enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t ex 
vid en pågående juridisk process. 

Klagomål 

Den som anser att någon behandlar uppgifter om hen i strid med dataskyddsförordningen kan lämna 
in ett klagomål till Datainspektionen. 

 

Användning av cookies 

Genom att använda ”PATIENTFÖRENINGEN PERIFER FACIALISPARES” webbplats samtycker du till att 
”PATIENTFÖRENINGEN PERIFER FACIALISPARES” lagrar så kallade cookies på din dator. En cookie är 
en textfil som lagras på användarens dator för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter 
besöker webbplatsen. 

”PATIENTFÖRENINGEN PERIFER FACIALISPARES” använder cookies för att underlätta enskilda 
användares aktiviteter på webbplatsen. Informationen används bland annat till att bestyrka 
inloggning och till att automatiskt fylla i formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster på 
webbplatsen. 

Cookies används även för att samla in information om hur webbplatsen används. För 
”PATIENTFÖRENINGEN PERIFER FACIALISPARES” innebär det bland annat att vi kan hålla reda på 
antal besökare och vilka delar av vår webbplats som är mest besökta. Besöksstatistiken innehåller 
inga uppgifter om namn, e-postadress eller annan personlig information. Informationen används som 
underlag för att förbättra vår webbplats.  

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Genom att ändra inställningarna i din 
webbläsare kan du dock välja mellan att acceptera cookies, bli informerad om när en cookie skapas 
eller blockera dem. Om du beslutar dig för att blockera ”PATIENTFÖRENINGEN PERIFER 
FACIALISPARES” cookies kan webbplatsens funktionalitet begränsas. 
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Länkar till andra webbplatser 

Denna policy för skydd och hantering av personuppgifter gäller endast för ”PATIENTFÖRENINGEN 
PERIFER FACIALISPARES” och vår webbplats, men inte för webbplatser som ägs av tredje part. Vi kan 
komma att tillhandahålla länkar till andra webbplatser som vi tror kan vara av intresse för våra 
besökare. Vår målsättning är att dessa webbplatser ska hålla en hög standard. På grund av internets 
speciella karaktär ansvarar vi dock inte för de standarder för skydd av personuppgifter som gäller för 
webbplatser vi har länkar till och vi ansvarar inte heller för innehållet på andra webbplatser än 
”PATIENTFÖRENINGEN PERIFER FACIALISPARES” egen. Denna policy för skydd och hantering av 
personuppgifter är inte avsedd att gälla för några länkade webbplatser som inte är 
”PATIENTFÖRENINGEN PERIFER FACIALISPARES” webbplats. 

  

 


