Jeschuruns policy för hantering av
personuppgifter
VARFÖR VI SAMLAR PERSONUPPGIFTER
För att kunna upprätthålla en fungerande verksamhet, ett
medlemsregister samt kommunicera med både medlemmar som
potentiella medlemmar behöver vi hantera personuppgifter.
Personuppgifterna hanteras enligt gällande lag, Dataskyddsförordningen
(även känd som GDPR) och utifrån följande policy beskrivet häri.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Personuppgiftsansvarig för hanteringen av personuppgifter enligt denna
policy är:
JUDISKA TRADITIONELLA FÖRENINGEN "JESCHURUN"
Organisationsnummer: 802012-6705

NÄR SAMLAR VI PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter samlas in när du registrerar dig att blir medlem och
betalar medlemsavgift eller annan gåva, anmäler dig till någon av våra
elektroniska utskick, anmäler dig till ett av våra evenemang eller för att
bjuda på kiddush, skickar mail till vårt kansli m.m

VAD VI SAMLAR FÖR PERSONUPPGIFTER
De personuppgifter vi samlar in är namn, födelsenummer, adress, epost,
telefonnummer, typ av medlemskap, givna gåvor (neder/tzedaka).
Inför evenemang samlar vi även in mer känslig information som
allergier.

VÅR LEGALA GRUND
I det flesta fall är de personuppgifterna som vi behandlar lämnade i
samtycke av dig. Vi samlar aldrig in något utan ditt samtycke.
Det kan handla om, men inte uteslutande:
Adat Jeschurun
Box 5053
102 42 Stockholm

Plusgiro 15 89 01-9
Swish: 123 269 51 04

Org.nr: 802012-6705
info@jeschurun.se

•
•
•
•
•

Uppgifter för att underhålla vårt medlemsregister
När du deltar i våra evenemang lämnar
När du bokar att använda dina personuppgifter.
När du sponsrar kiddush
När du anmäler dig till en av våra elektroniska
kommunikationsplattformar

I andra fall behandlar vi personuppgifter baserad på laglig grund,
exempelvis bokföringslagen.

HUR LÄNGE PERSONUPPGIFTER SPARAS
Som medlem sparar vi dina personuppgifter så länge du är medlem. När
du avslutar ditt medlemskap behöver vi i vissa fall spara personuppgifter
en längre tid för att upprätthålla vårt löfte gällande viss policy.
När du deltar i ett evenemang och sponsrar kiddush sparas
personuppgifterna i ett år för utvärdering och uppföljning.
Om du är ansluten till någon av våra elektroniska plattformar för
kommunikation sparas personuppgifterna tills du utträder ur den
elektroniska gruppen.
I vissa fall behöver personuppgifter sparas den gällande tiden enligt
lagstiftningen.

PERSONUPPGIFTERNAS SÄKERHET
Vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Dessa lagras i en
skyddad miljö online som man måste logga in med personliga uppgifter
och ytterligare autentisering.
Endast behöriga styrelseledamöter har tillgång till personuppgifterna.
Trots att vi har säkerhetsåtgärder på plats lan vi aldrig till 100% garantera
att inte personuppgifterna röjs. Om så mot förmodan skulle ske
informeras du i enlighet med gällande lagar.

DELGIVANDE TILL TREDJE PART
Vi kommer aldrig sälja eller visa dina personuppgifter till någon obehörig
part. I vissa fall kan vi komma att behöva lämnar uppgifter till
leverantörer eller samarbetspartners, som vi då har ett biträdesavtal med.
Adat Jeschurun
Box 5053
102 42 Stockholm

Plusgiro 15 89 01-9
Swish: 123 269 51 04

Org.nr: 802012-6705
info@jeschurun.se

Under vissa omständigheter som rör medlemmens säkerhet kan vi
komma att delge viss personuppgift till annat judiskt organ eller
organisation.

DINA RÄTTIGHETER
Som personuppgiftsobjekt har du rätt att få ta del av din information,
uppdatera, ändra, rätta till eller begära att information tas bort.
Det finns viss information som är absolut nödvändigt för att uppfylla
denna policys och som även enligt lag krävas. Därför kan sådana
personuppgifter inte tas bort.

UPPDATERINGAR
Uppdateringar till vår policy kan förekomma. Den senaste versionen
hittar du alltid på vår hemsida.

KONTAKTA OSS
Har du frågor gällande denna personuppgiftspolicy eller hanteringen av
dina personuppgifter kontakta oss på: info@jeschurun.se
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