Sammanfattning
Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden (tillsammans ”vi”) använder de uppgifter som du har
registrerat på vår hemsida www.folkhalsaforalla.se (hädanefter ”Hemsidan”), eller som du på
annat sätt tillhandahåller till oss, avseende Initiativet ”Folkhälsa för alla” (”Initiativet”) såsom
framgår av denna policy. Syftet med detta initiativ är att öka medvetenheten och stödja en
bättre folkhälsa, för att uppnå detta kommer vi att dela och publicera information om antalet
undertecknare och synliggöra vissa organisationer som stöttar Initiativet med anledning
därav komma att dela och publicera dina uppgifter. Dina uppgifter kan också användas för
att vi ska kunna kontakta dig och t.ex. skicka marknadsföring och nyhetsbrev inom ramen för
initiativet. Det går bra att kontakta oss om du har frågor om hur vi använder dina uppgifter
eller vill utöva dina rättigheter kring dataskydd.

Vilka samlar in och behandlar dina uppgifter?
Ansvariga för Initiativet och behandlingen av dina uppgifter är Hjärt-Lungfonden, org. nr.
802006-0763 och Cancerfonden - riksföreningen mot cancer, org. nr. 802005-3370. För frågor
om behandlingen av dina uppgifter av Hjärt-Lungfonden och/eller Cancerfonden, vänligen
kontakta Hjärt-Lungfondens dataskyddsgrupp genom e-post dataskydd@hjartlungfonden.se eller ring oss på 08-566 24 200 och be att få prata med dataskyddsgruppen.
Här [https://www.hjart-lungfonden.se/HLF/Kontakta-oss/] finns fler sätt att kontakta oss på.

Vilka uppgifter samlar vi in?
Uppgifter som du tillhandahåller när du själv eller genom vår försorg anmäler
dig till Initiativet
•

namn

•

e-postadress

•

ort

Vad gör vi med dina uppgifter?
1) Offentligt publicera information om vilka som har registrerat sig för initiativet.
Vi offentliggör på Hemsidan information om hur många samt vissa organisationer
som har registrerat sig för att stötta Initiativet. Vi kan också dela denna information
med tredje part (t.ex. en tidning) för opinionsändamål.
2) Kontaktar dig. Vi kan komma att använda dina uppgifter för att ge dig information
om Hjärt-Lungfondens och Cancerfondens respektive verksamhet relaterat till
initiativet, skicka marknadsföring och nyhetsbrev.

När raderas dina uppgifter?
Vi sparar dina uppgifter så länge som Initiativet pågår och Hemsidan är i drift.

Till vilka överförs dina personuppgifter?
Som anges ovan är Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden gemensamt
personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter såsom anges i denna
policy. Dina uppgifter kommer därför att överföras mellan Hjärt-Lungfonden och
Cancerfonden.
För att uppnå ovan angivna ändamål kan vi komma att överföra dina personuppgifter till
företag som tillhandahåller tjänster till oss såsom leverantörer av IT-system.
Om någon av våra leverantörer eller samarbetspartners befinner sig i ett land utanför EU/EEA
kan dina personuppgifter komma att överföras till ett land som inte har en säkerhetsnivå som
motsvarar den inom EU/EEA. Vi kommer i så fall att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda
dina personuppgifter i samband med sådana överföringar, till exempel genom att ingå avtal
med samtliga mottagare för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas på ett lämpligt
sätt. Dina personuppgifter registreras i CRM-systemet Active Campaign som vi använder.

Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att begära rättelser av dina uppgifter hos oss. Om vi har registrerat felaktiga
uppgifter om dig, vänligen kontakta vår dataskyddsgrupp för att vi ska kunna rätta
uppgifterna.
Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter. För att få tillgång till uppgifter vi har om dig
vänligen kontakta vår dataskyddsgrupp.
Du har rätt att begära flyttning av uppgifter du lämnat till oss till en annan organisation
(dataportabilitet). Kontakta oss om du har önskemål om att göra detta.
Du har rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter. För att invända mot
behandlingen vänligen kontakta vår dataskyddsgrupp. Vi kommer då att återkomma till dig
med information om vilka åtgärder vi vidtagit eller be dig om mer information.
Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas. För att begära att dina uppgifter raderas,
vänligen kontakta vår dataskyddsgrupp.
Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina uppgifter. Du kan vid
begäran av rättelse eller vid klagomål begära att behandlingen av dina uppgifter tillfälligt
begränsas. För att göra en sådan begäran vänligen kontakta vår dataskyddsgrupp.

Du har rätt att återkalla samtycke som du lämnat. Du kan göra det när som helst genom
att kontakta vår dataskyddsgrupp. Ett återkallande kommer inte att påverka lagligheten av
behandlingen på grundval av samtycket som skett innan detta återkallades.
Du har rätt att vända dig till Datainspektionen. Datainspektionen [länk] är en
tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor och du har rätt att vända dig till med klagomål.

Hur motiverar vi insamlingen och behandlingen av dina uppgifter?
På följande sätt motiverar vi insamlingen och behandlingen av dina uppgifter
för de ändamål som anges under rubriken ”Vad gör vi med dina uppgifter?”:
Vi delar och publicerar information om att du har registrerat dig för Initiativet om du
har samtyckt till detta i samband med att du registrerar dig på Hemsidan eller på annat
sätt anmält dig till Initiativet.
Vår kommer att använda dina uppgifter för ändamålet i punkt 1 endast om du har samtyckt
till det i förhand.
Vi vill kontakta dig för att tillhandahålla information om Hjärt-Lungfonden och
Cancerfondens respektive verksamhet inom ramen för initiativet (såsom
marknadsföring, nyhetsbrev med mera)
Vi kommer att använda dina uppgifter för ändamålet i punkt 2 endast om du har samtyckt till
det i förhand. Utöver att du har rätt att återkalla ditt samtycke såsom anges ovan under
rubriken ”Vilka är dina rättigheter?”, kan du också göra det direkt i varje sådant epostmeddelande som vi skickar till dig.

