
Integritetspolicy

Sti�elsen Tryggare Sverige värderar den personliga integriteten högt och e�ersträvar en hög nivå
av dataskydd. I denna policy förklarar vi mer i detalj hur vi behandlar, skyddar samt använder
personuppgi�er. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar dina
personuppgi�er.

Kontaktuppgi�er finner du längst ner i detta dokument.

Vad är en personuppgift och hur behandlas dessa?

Personuppgi�er är all information som på ett eller annat sätt kan knytas, direkt som indirekt, till en
levande fysisk person. Namn och adressuppgi�er är därför inte de enda uppgi�er som faller i
denna kategori, utan även exempelvis bilder och mejladresser.

Behandlingen av dessa personuppgi�er avser allt som sker i IT-systemen, både i mobila enheter
som datorer. Det handlar exempelvis om insamling, registrering, strukturering, bearbetning och
överföring av data. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Utgivare och personuppgiftsansvarig

För de behandlingar av personuppgi�er som sker inom Sti�elsen Tryggare Sveriges verksamhet är
sti�elsen ansvarig.

Organisationsnummer: 802426-0450

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Sti�elsen Tryggare Sverige samlar enbart in den information som du anger vid registrering till våra
event, nyhetsbrev, utbildningar, beställningar och andra former av kontaktformulär som finns på
vår hemsida. Där uppgi�er såsom namn, mejladress, telefonnummer med mera anges. Vi
behandlar i huvudsak namn och mejladresser.



Sti�elsen Tryggare Sverige behandlar dina personuppgi�er som du anger vid kontakt med oss.
Detta i sy�e att erbjuda dig en så bra och informativ upplevelse som möjligt. Informationen som
samlas används för att svara på dina frågor, skicka ut information och nyhetsbrev samt registrering
vid event, utbildningar eller andra tjänster.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar inte dina personuppgi�er längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Datasäkerhet

Sti�elsen Tryggare Sveriges webbplats finns på en webbserver som tillhandahålls av webbhotellet
WPEngine. Webbhotellet följer kraven inom GDPR. Mer information om WPEngine finns på deras
webbplats www.wpengine.com. All trafik (överföring av information) mellan denna webbplats och
din webbläsare är krypterad och levereras via säkerhetsprotokoll HTTPS. HTTPS är en certifierad
säkerhetsstandard som är ett krav inom GDPR.

Våra datahanterare från tredje part

Sti�elsen Tryggare Sverige använder endast tjänster av tredje part för att förbättra din upplevelse
och användning av vår hemsida. Alla parter som har valts ut bekrä�ar att de följer GDPR.
Mailchimp (https://mailchimp.com/gdpr/) och MyNewsdesk
(https://help.mynewsdesk.com/sv/faq/hur-hanterar-mynewsdesk-gdpr/).

Spårning av besök på denna webbplats (Kakor/Cookies)

Kakor eller Cookies sy�ar på en liten textfil som sparas ner på din enhet (dator, mobil, surfplatta
etc.) när du besöker webbplatsen. Detta är för att webbplatsen ska komma ihåg dig vid ett senare
besök.

Sti�elsen Tryggare Sveriges hemsida är byggd i Wordpress som samlar in användardata i from av
cookies. Denna information består av ditt geografiska läge, din enhet, webbläsare och
operativsystem. Dessa uppgi�er identifierar inte dig personligen och används enbart för att se
exempelvis statistik som klick- och träffhistorik.
Om du inte vill att din enhet ska använda kakor så kan du stänga av den funktionen på din enhet.
Då lagras inte några kakor, men hemsidan kommer inte fungera fullt ut.

Obs! Personlig data sparas ej i cookies.

http://www.wpengine.com
https://mailchimp.com/gdpr/
https://help.mynewsdesk.com/sv/faq/hur-hanterar-mynewsdesk-gdpr/


Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Har du frågor om hur dina personuppgi�er behandlas? Mejla till oss på info@tryggaresverige.org.

Vid framtida ändringa av Sti�elsen Tryggare Sveriges integritetspolicy kommer hemsidan samt
detta dokument att uppdateras. Den senaste versionen av vår integritetspolicy finns alltid på vår
hemsida.

Senast ändrad: 10 sep, 2021.


