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Postadress: 
Stiftelsen Hjälp Margit Hjälpa 
c/o Jessica Fuchs 
Bergsvägen 17 
294 77  Sölvesborg 
Sweden 

Telefon: 
0456-218 70 
Org.nr.: 
849202-0287 

 

 

Bankgiro: 
900-0266 
Plusgiro: 
90 00 26-6 

E-post: 
info@hjalpmargithjalpa.org 
Hemsida: 
www.hjalpmargithjalpa.org 
 
 
 

 

 

Information till våra givare om personuppgiftsbehandling 

Stiftelsen Hjälp Margit Hjälpa behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får 

dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information 

som vi nu tillhandahåller dig. 

En viktig förändring träder snart i kraft, EU:s nya dataskyddsförordning, eller GDPR som den 

också kallas. GDPR innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen 

börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). 

Vi vill informera dig som givare att vi spara och behandlar dina personuppgifter för vissa 

särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, postadress och/eller 

mail-adress. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med din betalning av gåva är 

laglig för att den har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan 

angivna ändamål. 

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att 

sköta gåvoadministrationen, skicka ut tackbrev, medlemsnyheter och marknadsföring. Vi vill 

dessutom upplysa om att vi inte har någon annan information tillgänglig om dig som kan vara 

av känslig karaktär. 

Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas både digitalt och analogt. Dina 

ovan nämnda personuppgifter kan också komma att lämnas ut till annat utvalt företag, t ex att 

vi lämnar ut dina adressuppgifter till Postnord för utskick av nyhets- och tackbrev. Vid all 

hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess. 

Det är styrelsen i Hjälp Margit Hjälpa samt vår medarbetare Jessica Fuchs som har tillgång till 

namnen och mail-adresserna i registret.  

Lagringstiden 
Uppgifterna finns kvar så länge ni finns kvar som givare, dock som längst 36 månader. 
 
Dina rättigheter 
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få 
tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga 
personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och 
begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s k dataportabilitet. 
 
En begäran om något av det nämnda kan skickas till jessica@hjalpmargithjalpa.org. Du har 
också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella 
klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas så klart att du i 
första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling. 

 

Har du frågor om ovanstående eller vill bli raderad från registret, är du välkommen att kontakta 

oss! 

Bästa hälsningar 

Styrelsen, Stiftelsen Hjälp Margit Hjälpa 

mailto:jessica@hjalpmargithjalpa.org

