
 

INTEGRITETSPOLICY 
Pratham Sweden värnar om din integritet och vill att du som kommer i kontakt med vår organisation 
ska känna dig trygg. Våra riktlinjer följer GDPR, EU:s nya dataskyddsförordning, som understryker 
vikten av din integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Denna 
integritetspolicy beskriver hur Pratham Sweden hanterar och behandlar dina personuppgifter, varför 
vi gör det, dina rättigheter och hur du kan ta kontakt med oss på Pratham Sweden.  

Pratham Sweden är personuppgiftsansvarig enligt nedan policy. Vi är en svensk stödorganisation till 
den indiska organisationen Pratham Education Foundation. Eftersom vi är en juridiskt självständig 
organisation är vi fullt ansvariga för dina personuppgifter.  

Insamling av personuppgifter  

Pratham Sweden får främst in personuppgifter när du själv delar dem med oss, exempelvis när du 
registrerar dig som medlem, nyhetsbrevsprenumerant eller när du på olika sätt kontaktar oss. Nedan 
är de tillfällen då vi registrerar dina personuppgifter:  

• När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev 

Vi samlar exempelvis in namn och e-postadress när du registrerar dig på hemsidan. 

• När du ger en gåva eller startar en egen insamling  

Beroende på betalmetod samlar vi exempelvis in namn, postadress, telefonnummer, e-postadress.  

• När du anmäler dig som medlem  

Vi samlar exempelvis in namn, postadress, telefonnummer, e-postadress när du registrerar dig. Om du 
swishar betalning för medlemskap kan vi komma att söka upp övriga personuppgifter för att uppfylla 
de ändamål som beskrivs under rubriken ”Ändamål för behandling av personuppgifter” nedan.  

• När du i din yrkesroll utnämns till representant för en av våra företagspartners 

Vi samlar exempelvis in namn, e-postadress till ditt jobb och telefonnummer till ditt jobb.  

• När du ansöker om anställning, praktik, förtroendepost eller anmäler dig som volontär hos oss  

Vi samlar exempelvis in ditt namn, e-postadress, telefonnummer och CV i samband med att du skickar 
ett mail till oss med din ansökan.  

• När du använder vår hemsida eller handlar i vår shop 

 Vi kan exempelvis komma att spara din IP-adress, samt de uppgifter som du registrerar vid tillfället för 
köpet.  

• Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, vår webbplats eller social media 

Vi samlar exempelvis in ditt namn och e-postadress.  

Cookies 

Pratham Sweden kan komma att använda cookies eller kakor. Det är små textfiler som lagras i 
besökarens webbläsare och används för webbstatistik, att spara information och beteende samt 



 

optimera upplevelsen när du besöker Pratham Swedens webbplats. Vi kommer endast använda 
cookies om du i förväg har godkänt det separat. 

Ändamål för behandling av personuppgifter 

Vi lagrar personuppgifter för nedan ändamål:  

• För att kunna ta emot och administrera gåvor och medlemskap. 
• För att kunna skicka information till dig om vår verksamhet och exempelvis hur vi använt din 

gåva eller medlemsavgift. 
• För att kunna fullgöra beställning av tjänster via vår webbplats, exempelvis medlemskap, 

nyhetsbrev eller köp i vår shop. 
• För att möjliggöra en god service genom att exempelvis kunna svara på frågor, ha kontakt med 

dig över mail eller telefon eller genom att rätta felaktiga uppgifter.  
• För att kunna analysera givarbeteenden i marknadsföringssyfte och skicka erbjudanden.  
• För att kunna genomföra segmentering/profilering och kunna utveckla anpassade 

erbjudanden. Notera att du när som helst kan kontakta oss genom kontaktuppgifterna som 
skrivs under rubriken ”kontakta oss” nedan och be om att bli undantagen från 
direktmarknadsföring.  

• För att kunna administrera system och ta fram statistik om givarbeteende på aggregerad nivå. 
• Om du är i kontakt med oss genom din yrkesroll eller på annat sätt blir involverad i vår 

verksamhet genom ditt arbete kan dina uppgifter förekomma i protokoll, minnesanteckningar, 
samt som referens i fakturor eller liknande.  

• Om du söker anställning, praktik, vill vara volontär, eller söker till en av våra förtroendeposter 
behandlar vi dina uppgifter för att bedöma om du är den vi söker till rollen.  

• Som anställd i Pratham Sweden används uppgifterna för löneadministration och 
personaladministration.  

Överlämning av personuppgifter 

Vi använder oss av underleverantörer vid exempelvis postala utskick, e-postutskick, sms-utskick och 
utskick av nyhetsbrev. Vi sätter upp biträdesavtal med våra samarbetspartners, som garanterar att 
personuppgifterna inte får lämnas vidare och att de måste raderas hos samarbetspartnern när tjänsten 
är utförd. Avtalen reglerar också att uppgifterna måste hanteras på ett säkert sätt.  

Om du anordnat en egen insamling och vill besöka våra program i Indien skickar vi vidare 
kontaktuppgifter till vårt huvudkontor i New Delhi. Uppgifter som vi skickar då är namn, e-postadress 
och telefonnummer. Anledningen till att vi skickar dessa uppgifter är att våra kollegor ska kunna ta 
emot dig på bästa sätt.  

Vi kan komma att använda externa register för att hålla dina uppgifter uppdaterade.  Detta är för att 
vi ska kunna hålla en god service och kunna fortsätta kontakta dig.  

Om du swishar ett belopp som motsvarar vår medlemsavgift, så kommer vi använda det för att få andra 
personuppgifter så som ditt namn och din adress genom exempelvis externa företag eller kontakt med 
dig. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna kontakta dig och skicka information om att din gåva 
kommit fram samt om vår verksamhet.  

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. 
Dessa är exempelvis banker eller statliga myndigheter. När vi delat uppgifter med dessa gäller deras 
integritetspolicy och personuppgiftshantering.  



 

Vår hemsida innehåller länkar som tillhör tredje part. Dessa länkar är till för informationssyfte och 
eftersom vi inte har någon kontroll över dem så ansvarar inte heller vi för dess innehåll eller om skada 
uppstår när du använder dem.  

Lagring av personuppgifter 

Endast personer som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna fullgöra sitt arbete kommer ha 
tillgång till vårt personuppgiftsregister. Vi tillsätter adekvata säkerhetsåtgärder för att skydda 
uppgifterna.  

Medlemmar och övriga givare 

Dina personuppgifter kommer att lagras av Pratham Sweden så länge du är aktiv som medlem eller 
givare. Personuppgifterna raderas eller anonymiseras 36 månader efter att ditt medlemskap avslutas 
eller efter din senaste kontakt med oss. I de fall överordnad lagstiftning, såsom bokföringslagen, kräver 
kan vi komma att spara vissa av dina personuppgifter längre.  

Om du anmält dig till vårt nyhetsbrev 

Dina uppgifter lagras av Pratham Sweden efter att du samtyckt genom anmälan på vår hemsida och 
därigenom lämnat ditt medgivande till behandlingen. Vi behåller dina uppgifter så länge som du är 
registrerad till nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig. Vid avregistrering raderar vi dina 
personuppgifter.  

Om du ansökt om anställning, praktik, förtroendeuppdrag eller volontäruppdrag 

Dina personuppgifter lagras av Pratham Sweden så länge som vi anser att din ansökan kan vara 
relevant för det du har sökt. 12 månader efter din sista kontakt raderar eller anonymiserar vi dina 
personuppgifter.  

Rättslig grund för hantering och behandling av personuppgifter  

Fullgöra avtal  

Som medlem och givare till Pratham Sweden så kommer vi att behandla dina personuppgifter för att 
kommunicera med dig om ditt medlemskap eller din gåva och för att kunna administrera ditt 
medlemskap eller din gåva. Om du har kontakt med oss i din yrkesroll behandlar vi dina 
personuppgifter för att kunna fullgöra de skyldigheter vi har avtalat.  

Berättigat intresse 

Vi baserar en del av vår hantering och behandling på berättigat intresse. Detta gäller exempelvis 
behandling som vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig eller för att göra profilering och 
segmentering för att kunna skicka ut information som vi bedömer är relevant för dig.  

Samtycke 

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev samtycker du till att vi lagrar din e-postadress genom att du 
fyller i dina kontaktuppgifter på vår hemsida. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till denna 
behandling genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet.  

Rättslig förpliktelse 

Vi kan komma att lagra vissa av dina personuppgifter på grund av överordnade lagar, exempelvis på 
grund av bokföringslagen.  



 

Dina rättigheter 

Du har många rättigheter när det kommer till hantering och behandling av dina personuppgifter.  

Bland annat har du rätt att påverka din information och vad som sparas. Pratham Sweden kommer 
rätta personuppgifter på eget initiativ eller på ditt initiativ. När som helst kan du kontakta oss och 
begära att vi raderar dina uppgifter, eller att vår användning av dina uppgifter begränsas. Exempelvis 
kan du begära att dina uppgifter inte används för direktmarknadsföring. Du kan även avregistrera dig 
från nyhetsbrev genom att gå in och klicka på ”unsubscribe” på ditt senaste nyhetsbrevsutskick.  

Vi stödjer oss i många av våra behandlingar på berättigat intresse. Du har rätt att motsätta dig denna 
behandling om du har ett specifikt skäl.  

Du har rätt att be om ett kostnadsfritt utdrag av de personuppgifter som vi har lagrade om dig. Om du 
vill ha fler utdrag inom 12 månader kan vi komma att ta ut en avgift för att täcka de kostnader som 
uppkommer på grund av din begäran.  

Hur du kommer i kontakt med oss hittar du under rubriken ”så kommer du i kontakt med oss” nedan.  

Personuppgiftsansvarig 

Pratham Sweden, 802453-1058, är enligt EU:s Dataskyddsförordning personuppgiftsansvarig. Detta 
betyder att organisationen är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna som du lämnar till oss 
eller som vi samlar in om dig. Ansvaret inkluderar att se till att hanteringen och behandlingen sker i 
enlighet med tillämplig lagstiftning. Information om hur du kontaktar Pratham Sweden finns under 
rubriken ”Kontakta oss” längre ner i denna policy. 

Tillsynsmyndighet 

Om du upplever att någonting inte är som det ska, tveka inte att kontakta oss på kontaktuppgifterna 
nedan. Vi uppmuntrar vi dig att kontakta Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för EU:s 
Dataskyddsförordning om du upplever att vi inte respekterar dina rättigheter. Du når dem på 
www.datainspektionen.se.  

Kontakta oss 

Pratham Sweden, 802453-1058 

Postadress: Sturehillsvägen 10, 117 56 Stockholm 

information@prathamsweden.org 
www.prathamsweden.org 

Ändring av integritetspolicy 

Pratham Sweden kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vid förändringar kommer vi 
att informera de som är berörda om vilka förändringar som gjorts i policyn. Vi kommer alltid att ha den 
senast uppdaterade integritetspolicyn på vår hemsida www.prathamsweden.org.  
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