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Integritetspolicy. 
Din personliga integritet är viktigt för Riksorganisationen GAPF och vi strävar alltid efter att 

behandla och skydda dina personliga uppgifter så bra som möjligt. Denna integritetspolicy 

beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 

(GDPR) och de riktlinjer som datainspektionen satt utifrån GDPR. 

 

Personuppgiftsansvarig. 
Riksorganisationen GAPF (org. nr 802411-7049) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av 

de personuppgifter som du lämnar till oss, eller uppgifter som vi samlar in om dig. Vill du 

komma i kontakt med oss angående insamlade uppgifter kan du använda kontaktuppgifterna 

under rubriken “Kontakta oss” nedan.  

 

I vilka sammanhang samlar vi in 

personuppgifter? 
De sammanhang då vi sparar dina personuppgifter är när,  

• Du registrerar dig som medlem i Riksorganisationen GAPF 

• Du skänker en gåva Riksorganisationen GAPF 

• Du anmäler dig som volontär till Riksorganisationen GAPFs verksamhet 

• Du anmäler dig till någon av våra utbildningar 

• Du tar kontakt med oss i ett ärende som har med vår verksamhet att göra 

• Du besöker våra digitala kanaler, t ex när du besöker vår hemsida eller kontaktar oss 

via vår chattfunktion 

• När du besöker ett av GAPFs opinionsbildande event eller möte 
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Vilka personuppgifter samlar vi in? 
Beroende på vilket sammanhang du kontaktar Riksorganisationen GAPF kan olika typer av 

personliga uppgifter samlas in. Det kan röra sig om, 

• Namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, post-/fakturaadress 

• Betalningsuppgifter som fakturainformation och bankkontonummer 

• IP-nummer, chatthistorik, uppgifter lämnade via mejl i ärenden gällande GAPFs 

verksamhet 

• Vid opinionsbildande event fotograferar och filmar GAPF för att kunna fortsätta driva 

frågan i social media och på GAPFs hemsida. 

 

 

Säkerhet kring personuppgifter. 
GAPF arbetar med säkra IT-system och har i förekommande fall krav på underleverantörer att 

hålla hög IT-säkerhet undvika att insamlad data korrumperas eller blir tillgänglig för obehöriga 

personer. 

 

Varför samlar vi in personliga uppgifter? 
Riksorganisationen GAPF samlar in uppgifter för att fullfölja de uppgifter som ligger i vår 

löpande verksamhet:  

• Hantera ditt medlemskap och uppdateringar i information kring ditt medlemskap på ett 

säkert sätt 

• Kunna förmedla information till dig som du begärt, t ex nyhetsbrev eller andra utskick 

som har med ditt medlemskap att göra eller följa upp gåvor som du skänkt till GAPF 
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• För att kunna följa upp och dokumentera ärenden kring hedersrelaterat våld och 

förtryck som kommit in till GAPF 

• För att i sammanställningar, dvs utan att enskilda personer kan identifieras, rapportera 

genomförda hjälpinsatser eller utbildningar till bidragsgivande myndigheter 

• Analysera och profilera hur gåvogivande ser ut i de olika kampanjer som vi genomför 

• Analysera och förstå hur vår hemsida används och hur den kan förbättras 

• För lagmålsenliga ändamål, t ex då det krävs för bokföring eller skattemässiga skäl 

• En central del av GAPFs verksamhet är opinionsbildning mot hedersrelaterat våld och 

förtryck och för det ändamålet fotograferar och filmar GAPF ofta vid våra 

opinionsbildande event för att kunna använda materialet vid senare tillfällen. 

 

För att hålla bra kvalité på insamlade data använder sig GAPF av aktiv registervård och 

uppdaterar och kompletterar dina personliga uppgifter från offentliga register.  

 

Vilka tar del av dina personuppgifter? 
För hantering av ditt medlemskap, gåvor, chattfunktionalitet samt utskick till postadress, e-

post eller via SMS-utskick använder vi oss underleverantörer som tar del av personuppgifter i 

den mån det krävs för tjänsten ifråga. I dessa fall regleras hanteringen av uppgifter via ett 

personuppgiftsbiträdesavtal. Företag som hanterar betallösningar är ofta själva 

personuppgiftsansvariga och i de fall vi delar uppgifter med ett personuppgiftsansvarigt 

företag för att kunna genomföra en betalning gäller det företagets integritetspolicy. 

 

Användning av cookies och digital spårning. 
Riksorganisationen GAPF använder sig av så kallade Cookies (kakor) när du besöker vår 

hemsida. Kakor är en liten fil som sparas på din dator och som används för statistik, spara 
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tillfällig information eller förbättra din upplevelse på hemsidan. På hemsidan används även 

Google Analytics för att samla in aggregerad information om besökare och vilka sidor som de 

besöker.   

 

På vilken laglig grund samlar ni in mina 

personuppgifter? 
GAPF samlar in personuppgifter på avtalsmässiga grunder eller av berättigat intresse. 

Avtalsmässiga grunder används när du blir medlem eller skänker en gåva till GAPF och vi 

samlar då in personliga uppgifter för att kommunicera med dig angående medlemskapet eller 

gåvan, samt för att administrera ditt medlemskap eller gåvan på ett korrekt och säkert sätt.  

 

Berättigat intresse används när vi informerar medlemmar och tidigare gåvogivare om 

pågående kampanjer, när vi genomför profilering av medlemmar och gåvogivare för att kunna 

delge relevant information, eller kommunicerar förändringar i denna policy. Berättigat intresse 

är också när vi fotograferar eller filmar vid våra opinionsbildande event. 

 

Dina rättigheter. 
Du har rätt att,   

• få tillgång till de personuppgifter som finns sparade hos GAPF, kontakta oss skriftligt 

och begär ett registerutdrag. 

• få ut dina personliga uppgifter i ett format som gör det enkelt för dig att använda dem i 

ett annat sammanhang, så kallad dataportabilitet. 

• få felaktiga personuppgifter rättade 

• få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga. Viss 

lagstiftning, t ex krav på bokföring, kan begränsa att uppgifterna raderas helt.  
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• om du anser att Riksorganisationen GAPF hanterat dina personuppgifter felaktigt kan 

du lämna klagomål till Datainspektionen 

 

Hur länge sparas dina personuppgifter? 
Dina personuppgifter lagras inte längre än vad som är nödvändigt för det ändamål som de 

samlas in för.  

 

Länkar till andra webbplatser. 
Denna integritetspolicy gäller för sidor på domänen gapf.se. Om du lämnar domänen, t ex via 

länkar som finns på gapf.se, måste du själv avgöra hur integritet hanteras på dessa sidor.   

 

Kontakta oss. 
Postadress: 

Riksorganisationen GAPF 

Vattugatan 5 

111 52 STOCKHOLM 

 

E-postadress: kontakt@gapf.se 
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