Uppdaterade villkor

!
!

"

Project Nima värnar om våra Faddrars personliga integritet och vill att de ska känna
sig trygga med att lämna sina personuppgifter till oss.

!

I och med den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som börjar gälla i EU
den 25 maj 2018, har vi en uppdaterad integritetspolicy där vi beskriver vilken information vi behandlar och
för vilka ändamål samt hur länge uppgifterna sparas. Förordningen ersätter Personuppgiftslagen (PUL) och
innebär att skyddet för din personliga integritet förstärks. Du får därmed större kontroll över dina uppgifter
och större möjlighet att bestämma över dessa.

!
!
Personuppgiftsansvar
!

Project Nima, org. nr 802498-2301, ansvarar för behandlingen av personuppgifterna som du lämnar till oss
och ser till att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och EU:s dataskyddsförordning
(GDPR, EU Regulation 2016/679).

!
Insamling av personuppgifter:
!
Project Nima sparar personuppgifter när:
!

• När du anmäler dig som fadder eller månadsgivare. Då sparar vi namn, personnummer, telefonnummer,
adress och e-postadress samt betalningsinformation (kontonummer).

!
• När du ger en gåva. Då sparar vi namn, telefonnummer samt e-postadress.
!

Project Nima sparar dina personuppgifter för att möjliggöra kommunikationen med dig som fadder eller
månadsgivare, för att registrera och administrera fadderskap samt för övriga kundservice ärenden.

!
!
Personuppgifter som lämnas vidare
!

Project Nima är enligt lag skyldig att lämna vidare dina personuppgifter i vissa fall, då det gäller statliga
myndigheter som skatteverket. Andra fall då vi lämnar vidare dina personuppgifter är till företag som
erbjuder betallösningar (banker och andra betaltjänstleverantörer).

!

I dessa fall är företagen eller myndigheterna självständigt personuppgiftsansvariga, vilket innebär att Project
Nima inte styr informationsbehandlingen efter att uppgifterna lämnats ut. Då gäller deras integritetspolicy
och personuppgiftshantering.

!
Lagring av personuppgifter: fadder eller övriga månadsgivare
!

Dina personuppgifter lagras av Project Nima så länge du är fadder eller månadsgivare. Vi raderar dina
personuppgifter efter 36 månader efter att du avslutat ditt fadderskap eller efter din senaste gåva/kontakt
med oss.

!
!
!
!

Säker behandling av personuppgifter

!

För att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Project Nima skyddar vi dessa mot
otillbörlig åtkomst, förändring eller radering genom behörighetsstyrning och brandvägg.

!
Rätten att få registerutdrag
!

Du har rätt att kostnadsfritt få ett registerutdrag över de personuppgifter som Project Nima har sparat. Ifall
du ber om ett ytterligare registerutdrag inom en period om 12 månader kan eventuell avgift tillkomma.

!
Rätten att bli borttagen
!

Som fadder eller övrig månadsgivare har du en rätt att bli borttagen från Project Nimas register. Detta gör du
genom att kontakta oss på info@projectnima.se. Ifall du vill att vi raderar dina personuppgifter som vi sparat
kommer vi att ta bort all kontaktinformation till dig.

!

I vissa fall kan det finnas lagkrav att vi behåller dina uppgifter, men då endast i enlighet med den lag som
kräver detta.

!
Att få uppgifter rättade
!

Du har även som fadder eller månadsgivare rätt att få dina uppgifter rättade, vilket du kan göra genom att
kontakta oss på info@projectnima.se.

!
!
Rättslig grund för lagring och insamling av personuppgifter
!

Project Nima sparar dina personuppgifter för att fullgöra avtal med dig som månadsgivare eller fadder. Vi
sparar personuppgifterna för att kunna administrera fadderskapet och kommunicera med dig, vilket ingår i
avtalet.

!

När du registrerats dig som fadder eller månadsgivare samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter
enligt ovan. Du kan ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss (info@projectnima.se).

