
Dataskyddspolicy för August Ludvig Hartwalls stiftelse sr 

 

Inledning 

EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) träder i kraft 25.5.2018. Enligt GDPR 

ska information om registrering av personuppgifter meddelas de personer som lämnar dessa uppgifter.  

August Ludvig Hartwalls stiftelse sr är en allmännyttig stiftelse som främst genom samarbete med andra 

ideella organisationer stöder utsatta grupper i samhället samt främjar en ren miljö. 

Stiftelsen samlar information främst för sin donationsverksamhet och för utskick av stiftelsens nyhetsbrev. 

Vi kan behöva samla dina personuppgifter i följande situationer: 

• När du engagerar dig i stiftelsen. 

• När du söker ett understöd av stiftelsen. 

• När du anmäler dig till våra aktiviteter. 

• När du donerar medel till oss. 

Beroende på vilket syfte du kontaktar oss i, rör det sig om olika uppgifter vi samlar in. Det kan röra sig om 

följande uppgifter: 

• Person- och kontaktuppgifter - namn, födelsedatum, personnummer, telefonnummer, e-postadresser, 

postadress. 

• Betalningsuppgifter - bankkontonummer. 

Varför behöver vi behandla dina personuppgifter? 

För att uppfylla vårt syfte behöver vi frivilliga funktionärer och därför behöver vi kunna behandla 

personuppgifter. 

All behandling av dina personuppgifter syftar till att möjliggöra endast sådan verksamhet som är förenlig 

med stifterlsens stadgar. Dina personuppgifter kan vi behöva använda för att kontakta dig rörande viktig 

information om vår verksamhet, för inbjudningar till våra arrangemang och för att exempelvis ge 

information om aktuella händelser. 

Vi behandlar i huvudsak dina personuppgifter för att kunna göra följande:  

• Möjliggöra god service, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka 

information så som nyhetsbrev. 

• Bjuda in dig till de aktiviteter och seminarier vi arrangerar. 

• Möjliggöra utdelning av medel. 

Utöver de ändamål som anges ovan kan det finnas ytterligare ändamål som anges vid tidpunkten när dina 

uppgifter samlas in. Vi samlar också in personuppgifter för att kunna fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga 

förpliktelser, exempelvis för bokföringen och av skattemässiga skäl. 



Vem får ta del av mina personuppgifter? 

Det är i första hand stiftelsens styrelse som behandlar dina personuppgifter. Vi använder oss i vissa fall av 

tredje parter, som exempelvis vid utskick av vårt nyhetsbrev. I dessa fall arbetar vi med partners som 

behandlar personuppgifter inom EU/EES. 

Inskickade ansökningar om donationer läses av medlemmarna i stiftelsens styrelse för beslut om utdelning. 

De ansökningar som inte går vidare destrueras efter att processen är slut. 

Ansökningar som har skickats in av sökande som erhåller donationer behåller vi på vårt kansli (inlåst) för 

referens i fem år. 

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part. 

Laglig grund för insamling av personuppgifter 

För att vi ska kunna använda dina personuppgifter måste vi ha en laglig grund. De lagliga grunder vi har är:  

Avtal och rättslig förpliktelse: Om du är aktiv i stiftelsen eller beställer vårt nyhetsbrev är det en avtalsenlig 

eller laglig grund för att vi ska behandla uppgifter om dig. Det kan också handla om att annan finsk 

lagstiftning, exempelvis bokföringslagen, kräver att vi behandlar personuppgifter.  

Berättigat intresse: Vid ansökning om donation behandlar vi de personuppgifter som behövs för att kunna 

dela ut medel. 

Hur länge sparar ni mina personuppgifter? 

Vi tar bort dina personuppgifter när dina personuppgifter inte längre är relevanta för de ändamål som 

anges här eller inte längre krävs enligt lagstadgade lagringstider. Vi lagrar alltså inte dina personuppgifter 

längre än nödvändigt. 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering 

Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter stiftelsen har om dig och verifiera den information vi har om 

dig. 

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke‐komplett information om dig. 

Du har rätt att begära radering av de personuppgifter för de fall att uppgifterna inte längre är nödvändiga 

för de syften den blivit insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att 

omedelbart radera delar av uppgifterna. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings‐, skatte‐ eller 

annan lagstiftning. 


