
    
 

 

 Insamlingsstiftelsen Våra Barns integritetspolicy 
 

1. Inledning 
 

Du skall alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med 
denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet 
med den svenska personuppgiftslagstiftlningen (PUL). 

 
2. Personuppgiftsansvarig 

 
Insamlingsstiftelsen Våra Barn, organisationsnummer 802477-3650,Drottning Kristinas 
Esplanad 63, 170 67 Solna, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina 
personuppgifter på denna hemsida och i våra tjänster. Vi har ett utsett personuppgiftsombud. 
Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 10. 
 
3. När samlar vi in dina personuppgifter? 

 
● När du ger en gåva till insamlingsstiftelsen Våra Barn. 

 
● När du blir månadsgivare till insamlingsstiftelsen Våra Barn. 

 
● När du köper något i vår webshop

 
 

4.Vilka uppgifter samlar vi in?  
  

De personuppgifter som vi framförallt kan komma att behandla är information om namn, och 
kontaktuppgifter om adress, telefonnummer och e-postadress. När du skänker en gåva 
behandlar vi information om transaktionern. Kontonummer sparas endast för dem som 
önskar betala genom autogiro. 

 
Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra en tjänst som du begärt eller 
för vilken du har gett oss ditt samtycke till. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi 
måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en 
juridisk process. Avslutar din en tjänst som du tidigare haft, sparar vi uppgifterna som max i 
två år efter, för undersökningar och liknande syften.  
Insamlingsstiftelsen Våra Barn kan använda personliga kontaktuppgifter för att skicka dig 
ytterligare information som vi tror att du kommer att vara intresserad av. Om du anger att du 
föredrar att inte ta emot sådan information kommer vi alltid att respektera detta. Om du 
accepterar att ta emot eller registrerar dig för ytterligare information från Insamlingsstiftelsen 
Våra Barn via e-post, kommer vi att erbjuda dig en möjlighet att avsluta denna 
mailprenumeration i varje meddelande vi skickar. 



 
 

 
 

   
 

 
5. När du ger en gåva, blir månadsgivare, gör ett köp i vår webshop kommer vi att registrera 

 
Insamlingsstiftelsen Våra Barn samlar in personuppgifter, adressuppgifter (inklusive 
e-postadress), samt att betalkortsinformation lagras hos betaltjänsten Stripe. De 
personuppgifter som du lämnar använder vi för att administrera beställda tjänster och 
produkter och för att föra egen statestik. Uppgifterna kan också komma att användas för 
information- och marknadsföringsändamål, uppföljning och utveckling av insamlingsstiftelsen 
Våra Barns verksamhet, för att bevaka vår rätt, samt, vad gäller transaktioner, för att i 
marknadsföringssyfte analysera de köp du gör och de gåvor du ger. 

 
6. Vem lämnar vi ut uppgifterna till? 
Insamlingsstiftelsen Våra Barn kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter 
som samlas in. 
Insamlingsstiftelsen Våra Barn kommer aldrig avsiktligt att missbruka, eller tillåta andra att 
missbruka, personuppgifter som samlas in eller som innehas, och kommer att vidta åtgärder 
för att se till att dina persondata förvaras säkert. 
Insamlingsstiftelsen Våra Barn säljer inte eller vidarebefordrar personliga kontaktuppgifter till 
någon annan organisation och kommer inte göra det i framtiden utan att fråga dig om du vill 
delta vid detta specifika tillfälle.  

Personuppgifter kommer inte att lagras i något land utanför EU/EES. 
 

7. Länkar till externa webbplatser 
 

Insamlingsstiftelsen Våra Barn webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs 
eller ägs av någon annan än Insamlingsstiftelsen Våra Barn. Insamlingsstiftelsen Våra Barn 
ansvarar inte för den behandling av dina personuppgifter som sker på dessa webbplatser. 

 
8. Förändring av integritetspolicyn 

 
Om denna integritetspolicy ändas kommer Insamlingsstiftelsen Våra Barn att publicera den 
justerade integritetspolicyn på varabarn.nu med information om när ändringarna träder i 
kraft. 

 
9. Rätt att begära information och rättelser 

 
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som Insamlingsstiftelsen Våra 
Barn behandlar om dig och i vilket syfte (sk. Registerutdrag). Du har också rätt att få 



uppgifter rättade och avidentifierade. Kontakta oss på någon av adresserna under avsnitt 10 
om du vill veta mer om hur Insamlingsstiftelsen Våra Barn behandlar dina personuppgifter. 

 
 

 
 

   
 

 
10. Kontaktinformation till Insamlingsstiftelsen Våra Barn 

 
Har du frågor om Insamlingsstiftelsen Våra Barn behandling av personuppgifter eller vill 
begära ett registeruppdrag, kontakta oss på något av följande sätt: 

 
Postadress: 
Insamlingsstiftelsen Våra Barn 
Drottning Kristinas esplanad 63 
170 67, Solna 

 
Mailadress: info@stiftelsenvarabarn.se  

 
 

 
 


