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Så här behandlar stiftelsen dina personuppgifter
Göteborgs Restauratörförenings Understödsfonds Integritetsskyddspolicy
Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att
du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetsskyddspolicy hittar du
information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna integritetsskyddspolicy kan komma att
uppdateras, du hittar alltid senaste versionen här.
Om integritetspolicyn
Göteborgs Restauratörförenings Understödsfond värnar om din integritet. I denna policy redogör vi för den
personuppgiftsbehandling som sker inklusive för vilka ändamål personuppgifterna behandlas, vilka
personuppgifter som samlas in och de åtgärder som Stiftelserna vidtar för att skydda personuppgifterna.
Hur Stiftelsen använder personuppgifter
Stiftelsen behandlar och hanterar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen
(EU) 2016/679 och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten. Med
”personuppgifter” avses uppgifter som kan användas för att identifiera en fysisk person i livet.
I kontakten med Stiftelsen kan du komma att förse Stiftelsen med information om dig själv eller att Stiftelsen
ber dig om personuppgifter. Det gäller främst när uppgifterna behöver lämnas till, eller inhämtas i samband
med en ansökan till Stiftelsen om stöd. Den information som lämnas eller inhämtas kan avse namn,
postadress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, kön, universitetstillhörighet, studieresultat,
akademisk titel, uppgifter om yrke, anställningar, skattedeklaration och annan information som du väljer att
lämna.
Stiftelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som samlas in i sin verksamhet
och som erhålls från dig.
Stiftelsen behandlar personuppgifter för följande ändamål:
För att kunna administrera och handlägga ansökningar enligt Stiftelsens stadgar. Behandlingen kan omfatta
åtgärder som företas initialt vid ansökningsförfarandet och granskning av ansökan samt därefter när beslut
om anslag tillkännages, vid genomförande, uppföljning och kontroll.
För att kunna ge service och besvara förfrågningar avseende Stiftelsens verksamhet.
För interna administrationsandamål, intern statistik samt för att utvärdera, utveckla och förbättra Stiftelsens
verksamhet.
För att informera om Stiftelsens verksamhet och aktiviteter till de som visat intresse.
För att Stiftelsen ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser enligt tillämpliga lagar, förordningar och
myndighetsbeslut.
Stiftelsen behandlar personuppgifter bara om det finns en laglig grund för behandlingen. När du lämnar
personuppgifter för Stiftelsen ska kunna administrera och handlägga en ansökan, är Stiftelsens behandling
av personuppgifterna laglig eftersom den är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av
att ansökan prövas, administreras och om den beviljas för dess genomförande, uppföljning och kontroll.
När personuppgifter behandlas för att kunna fullgöra skyldigheter enligt tillämpliga lagar, förordningar och
myndighetsbeslut, exempelvis genom bokföringslagen (1999:1078), så är den rättsliga förpliktelsen den
lagliga grunden för behandlingen.
Om du har lämnat ett samtycke till viss behandling av dina personuppgifter är samtycket en laglig grund för
den behandlingen. Samtycket kan när som helst återkallas.
Stiftelsen sparar dina personuppgifter bara så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen.
Personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för ändamål som de har samlats
in för.

Lagring
Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål
som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag,
till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen.
I övriga fall ser vi regelbundet över och gallrar i vår personuppgiftshantering.
Dina rättigheter
Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om
vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi
lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.
Vi kommer alltid att radera dina uppgifter i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag och vi kommer
självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot
vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen).
Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke.
Klagomål och tillsynsmyndighet
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att framställa klagomål
till Dataskyddsmyndigheten (www.datainspektionen.se) som är tillsynsmyndighet för
personuppgiftsbehandling.
Kontakta oss
Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post
a.gemrud@visita.se

