
 

 

 

PERSONUPPGIFTSPOLICY 

 

Denna personuppgiftspolicy gäller för Insamlingsstiftelsen Ellas Hjältar (nedan benämnd 

”Stiftelsen”) och redovisar hur Stiftelsen hanterar personuppgifter. Begreppet ”personuppgift” har 

samma innebörd som i EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679), nedan benämnd ”Förordningen”. 

Personuppgift är således varje uppgift som gör det möjligt att identifiera en viss person, som t ex 

namn, ID-nummer eller adressuppgift. 

A. Personuppgiftsansvarig 

Personuppgiftsansvarig är Insamlingsstiftelsen Ellas Hjältar, organisationsnummer 802481-2169, med 

adress c/o Catja Karlberg, Fockstorpsvägen 270, 25354 Mörarp. 

B. Personuppgifter som samlas in 

Generellt  

Stiftelsen samlar endast in personuppgift som du frivilligt lämnar in till Stiftelsen.  

Kontakter med Stiftelsen 

Vid kontakt med Stiftelsen kan Stiftelsen komma att samla in de personuppgifter som du frivilligt 

lämnar i samband med kontakten, oberoende av på vilket sätt personuppgifterna lämnats; det kan 

vara muntligen, i skriftlig personligen ingiven handling, per post eller via elektroniskt medium (t ex 

via e-post, Facebook, Instagram).  

C. Webbplats  

Som besökare på vår webbplats, www.ellashjaltar.se, behöver du inte lämna några personuppgifter. 

Vår webbplats samlar in standardlogginformation, som t ex IP-adress.  

D. Ändamålet med behandlingen 

Insamling av personuppgift sker för att kunna besvara den fråga och/eller hantera det ärende som 

din kontakt med Stiftelsen avser. 

Om ärendet avser stöd och hjälp från Stiftelsen sker insamling av uppgift för att kunna bedöma 

ansökan och uppgifterna i denna för att avgöra om sökande/sökandes barn är berättigat till insatser 

från Stiftelsen. 

E. Publicering 

Som deltagare i Stiftelsens insatser och arrangemang kan publicering komma att ske av din bild och 

ditt namn. Publicering kan komma att ske av bild och namn även på det barn aktuell insats eller 

aktuellt arrangemang avser/riktar sig till. 

 

http://www.ellashjaltar.se/


 

 

F. Behandlingen av personuppgift – säkerhet 

Behandlingen av personuppgift sker i enlighet med Förordningen och denna personuppgiftspolicy. 

Endast behörig personal hanterar personuppgift. 

G. Lagringstider 

Stiftelsen lagrar personuppgift under den tid som erfordras för att hantera din fråga/ditt ärende. 

Avseende ansökan om insatser eller arrangemang från Stiftelsen lagras uppgiften under den tid som 

erfordras för att den ska kunna utgöra underlag för Stiftelsens egen ekonomiska redovisning och för 

uppföljning av frågan/ärendet. 

H. Överföring till tredje part 

Personuppgift som Stiftelsen hanterar kommer inte överföras till någon annan (tredje part), såvida 

inte Stiftelsen är skyldig att göra detta enligt lag.  

Eventuella samarbetspartners har egen personuppgiftspolicy som du behöver ta del av i det fall det 

är aktuellt.  

I. Dina rättigheter 

Du har följande rättigheter avseende personuppgift som samlats in av Stiftelsen: 

• Att få tillgång till personuppgifterna och få dem i ett allmänt använt och maskinläsbart 

format (dataportabilitet). 

• Att få personuppgifter rättade. 

• Att få personuppgifter raderade. 

• Att begära begränsning av den behandling av personuppgift som Stiftelsen genomför. 

• Att invända mot behandlingen. 

• Att ge in klagomål på behandling till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. 

Vill du utöva dessa rättigheter hittar du kontaktuppgifter till Stiftelsen här.   

Du kan också skicka ett brev till: 

Insamlingsstiftelsen Ellas Hjältar 
Att: Catja Karlberg 
Fockstorpsvägen 270 
25354 Mörarp 
 

https://www.ellashjaltar.se/

