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Introduktion
Vår dataskyddspolicy beskriver vad vi samlar in för personuppgifter, för vilka ändamål samt hur vi
behandlar dem och arbetar med dataskydd generellt.

Insamling och behandling av information
I Kostfonden är grunden för all vår datainsamling och behandling att kunna upprätthålla vår
insamlings- och informationsverksamhet och kommunicera med våra gåvogivare, medlemmar och
andra personer och organisationer som har ett intresse i vår verksamhet.

Insamling av information via vår hemsida
Kostfonden samlar in information när du besöker vår hemsida och loggar din IP adress, webbläsartyp,
webbläsarspråk, ort, datum och tid för besöket och Internetleverantör. Vi använder oss inte av cookies
men vår hemsida använder Google Analytics.
På vår hemsida eller via pappersblankett har du möjlighet att anmäla dig till våra nyhetsbrev via ett
onlinesystem eller möjlighet att registrera dig som månadsgivare till Kostfonden. Det går också att
köpa minnesgåvor och födelsedagsgåvor. Uppgifter du anger i systemet används för att du ska kunna
ta del av information om vår verksamhet och för att vi skall kunna ta emot betalningar och insamlade
medel. Varje gång vi efterfrågar personlig data för andra syften kommer vi att informera dig om dess
insamling och behandling för att du ska kunna avgöra huruvida du vill lämna ditt samtycke för
ändamålet eller inte.

Information från tredjeparter
Vi kan få information från personer som agerar för din räkning, till exempel din bank om du ändrar
belopp på eller avbryter din månadsgåva, och vi kan få information från tredjeparter som vi har
relation med, t.ex. Bankgirot. Denna information behandlas endast för det syfte för vilket den
införskaffades.

Vad gör vi med informationen vi samlar in?
Generellt använder vi information endast för att kunna informera dig om vår verksamhet, samla in
månadsgåvor och andra medel och kommunicera med dig i syfte att fullfölja våra åtaganden och att ge
dig bästa möjliga information och upplevelse angående Kostfonden. Vi sparar information under den
tid vi har ett åtagande gentemot dig samt i enlighet med annan tillämplig lagstiftning som t.ex.
bokföringslagen. Vi säkerställer att tillgång till informationen begränsas till behöriga.

Delning av information
Vi delar din information med tredjeparter i samband med att vi samlar in medel för att kunna fullfölja
våra åtagande gentemot till exempel Bankgirot och vår egen bank. I övrigt delar vi inte din information
utan ditt specifika samtycke.
Vi kan använda dina kontaktuppgifter för att skicka information om nya tjänster, erbjudanden eller
berätta om nyheter i det fall vi tror att det kan vara av intresse för dig.
I de fall vi lagrar affärsinformation eller kontaktuppgifter i en molntjänst eller dylik webbapplikation
säkerställer vi att parten uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och tillämpar adekvata
skyddsnivåer.

Rätt till insyn,
begränsning

rättelse,

radering och ändamåls-

Du har alltid rätt att kontakta oss för att få tillgång till de uppgifter vi har om dig, få uppgifterna rättade,
raderade eller kräva att vår behandling av dina uppgifter begränsas.

Ändringar i dataskyddspolicyn
Vi kommer att revidera vår policy vid behov och publicera ändringarna på vår hemsida. Vi kommer
inte att göra omfattande förändringar vad avser säkerhet, ändamål med behandling eller delning av
information utan att först meddela dig.

Kontakt vid frågor och klagomål
Du kan kontakta personuppgiftsansvarig på Kostfonden för alla dina frågor kring dataskydd via mail
till info@kostfonden.se eller via vanlig post till Kostfonden, Att: Personuppgiftsansvarig, c/o Sjödin,
Strandvägen 10, 269 39 Båstad.
Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Detta gör du enklast
genom kontakt via www.datainspektionen.se.

