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Riktlinjer för dataskydd GDPR
Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft inom EU den 25
maj 2018 och i samband med det har Vännernas samfund i Sverige, kväkarna, sett över sina
personuppgiftsregister.
Vi samlar inte in fler uppgifter än vad som behövs och sparar inte uppgifterna längre än vad som är
nödvändigt. Vi säljer aldrig personuppgifter eller lämnar dem vidare.
Du som är medlem eller intresserad av Vännernas samfund kan stå med på sändlistor för till
exempel VänNytt, Medlemsnytt eller Kväkarhjälpens nyhetsbrev. Dessa listor används enbart
internt och är inte publika.
Vi arbetar med dataansvar när vi samlar in persondata från våra medlemmar, Vänners vänner,
personal, prenumeranter och andra intressenter. Vi samlar in dessa data för det legitima intresset
att stödja vårt arbete och verksamheten och för att tillhandahålla tjänster. Vi ber också om
tillstånd för datahantering när så krävs. När vi ber om personuppgifter kommer vi att informera
om hur vi tänker använda dem och vad vi gör för att säkra dem. Om du anmäler dig till någon
aktivitet, så som en retreat, en dag för lärande eller ett sommarläger, används endast de uppgifter
som behövs för det ändamålet.
Varför vi samlar in data
Vi samlar in data för att erbjuda service och arrangemang för våra medlemmar, sympatisörer och
allmänheten. Detta inkluderar kurs- och retreatdeltagare samt var och en som registrerar sig för
våra olika aktiviteter och ändamål. Vi använder också insamlade data för vårt administrativa
arbete, vilket även inkluderar information om personal och frivilliga.
Hur vi samlar in data
Vännernas samfund i Sverige samlar in data för listor över medlemmar, prenumeranter (till
exempel VänNytt), givare (till exempel Kväkarhjälpen), lokala möten, samt den information som
krävs för hantering av anställningar och löner. Vi gör allt för att försäkra oss om att all personlig
information vi får ta del av behandlas i enlighet med GDPR.
Vad vi använder data till
Normalt sett använder vi data för att kommunicera med människor som är i kontakt med vår
verksamhet och dess aktiviteter. Vi använder e-post, sociala medier och vanlig post för att sända
ut information om vår verksamhet och för att skicka ut samfundets och Kväkarhjälpens
nyhetsbrev. Vi använder också information i våra kontakter med andra kväkargrupper och
relevanta organisationer inom kväkarvärlden. Vi använder information om matönskemål,
tillgänglighet och så vidare för att hantera deltagares behov i samband med retreater och möten
av olika slag. Vi använder bankuppgifter för att göra utbetalningar av löner, ersättningar och
omkostnader och för att betala för varor och tjänster.
Medlemslistor används enbart internt och lämnas ej ut till andra än medlemmar. Alla medlemmar
som får en medlemslista informeras om att den inte är publik utan endast för personligt bruk.
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Bearbetning och tillstånd
När vi ber om personuppgifter meddelar vi hur de kommer att användas och bearbetas och vid
behov ber vi om ditt tillstånd för detta. Vi kommer inte att spara informationen längre än
nödvändigt. Vi använder inte externa parter för att bearbeta våra data utan att vidta nödvändiga
åtgärder för att försäkra oss om att detta är i överensstämmelse med datainspektionens
anvisningar och GDPR. Vi kommer inte att sälja eller dela med oss av uppgifter för kommersiella
ändamål.
Datas placering och säkerhet
När dina personuppgifter lagras i elektronisk form sker det på persondatorer som är
lösenordsskyddade och som hanteras av samfundets ombud, medlemmar i samfundets utskott, De
äldste (medlemsvård), samfundets anställda, medlemslistsansvarig samt samfundets och
Kväkarhjälpens kassör. Vi försäkrar oss om att externa leverantörer vi anlitar tillämpar GDPR. Vi
överför inte din information utanför EU.
Vi kommer bara att behålla informationen så lång tid som krävs med hänsyn till ändamålet den
samlats in för. Av hänsyn till vår historia kommer vi att bevara information om namnen på
deltagare i våra årsmöten i våra protokoll samt medlemslistor.
Kontakt och klagomål
Om du har frågor eller vill ändra inaktuell eller rätta felaktig information, begära information om
vilka uppgifter vi har om dig eller begära att vi helt tar bort dina uppgifter, kontakta oss via e-post:
au@kvakare.se.
Om du och Vännernas samfund i Sverige inte själva kan komma överens kan du vända dig
till Datainspektionen med klagomål.
Externa länkar
Vännernas samfund i Sveriges hemsida innehåller länkar till externa parter som kan ha andra
riktlinjer för sin säkerhetspolicy. Om du väljer en sådan länk, lämnar du vår hemsida och våra
riktlinjer för dataskydd gäller inte längre.
***
E-post: NAMN/FUNKTION
Vännernas samfund i Sverige, kväkarna
Hemsida: www.kvakare.se
Från Ur Kväkarerfarenheten, § 8.6.4: "Samtliga förteckningar bör hanteras med omdöme, så att de
inte kommer till oönskad användning." Du kan läsa mer om våra dataskyddsriktlinjer här. Vi
hoppas du använder informationen i mejlet med omdöme.
Nyhetsbrev: Du har fått detta mejl för att du prenumererar på nyhetsbrev från Vännernas
samfund i Sverige, kväkarna, eller Kväkarhjälpen. Du kan när som helst avsluta din prenumeration
genom att svara på detta meddelande och lägga till ordet ”avsluta” i rubriken.
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