
 
 
 
Policydokument Ready4More  
Dataskydd och hantering av personuppgifter 
 
 
 
1. Den ideella föreningen Ready4More 
 
Ready4More, registrerad hos Skatteverket som en ideell förening med organisationsnummer 
802507-4843, är 
- en plattform för att underlätta internationellt, kristet volontärarbete för seniorer. 
- ett resurstorg för ideella missionsinsatser runt om i världen. 
- en mötesplats för att koordinera behov i omvärlden med personliga resurser i Sverige. 
 
• För att kunna åka ut som volontär genom förmedlingstjänsten Ready4More krävs 
medlemskap i föreningen. 
 
• För medlemskap och volontärtjänstförmedling är viss insamling av persondata nödvändig. 
 
 
2. Grundläggande principer 
 
• Vägledande för föreningens hantering av dataskydd och personuppgifter är 
Dataskyddsförordningens (GDPR) direktiv för dataskydd och personuppgiftslagring. 
 
• Vi strävar efter hög dataskyddsnivå och säker personuppgiftsbehandling. 
 
• Vi strävar efter att minimera insamlingen av uppgifter om föreningens medlemmar. 
  
• Vi lagrar personuppgifterna endast under den tid en person är medlem i föreningen 
Ready4More. När medlemskap avslutas raderas alla uppgifter. 
 
 
3. Behov av persondatalagring 
 
• För att kunna vara en fungerande samordningsresurs för personer i Sverige som har intresse 
av volontärarbete i andra länder behöver vi lagra följande personuppgifter om föreningens 
medlemmar: 
- Namn 
- Födelseår 
- Adress, e-postadress, telefonnummer 
- Anknytning till och rekommendation från församling/organisation 
- Yrke/Erfarenhet 
 
• För att kunna samverka med partner i annat land behöver vi också kunna förmedla dessa 
personuppgifter vidare till aktuell samarbetspartner. 
 
 



4. Dataskydd 
 
Vi är måna om högt inbyggt integritetsskydd för föreningens medlemmar. Därför arbetar vi 
enligt principen privacy by design med följande rutiner för dataskydd: 
 
• Både vid intresseanmälan och vid ansökan om medlemskap i föreningen begär vi ett aktivt, 
frivilligt, specifikt och otvetydigt godkännande av lagring av angivna persondata (”Jag 
godkänner…”) samt aktivt och frivilligt uttryckt önskan att vi ger dessa uppgifter vidare till 
aktuell samarbetspartner i annat land för att kunna genomföra kontaktskapandet (”Jag 
önskar…”). Detta medgivande sker genom ett kryss i därför avsedd ruta i formulären ”Anmäl 
intresse” och ”Medlemsansökan” på hemsidan www.ready4more.se, där vi också ger tydlig 
information i pdf-dokumentet Registrering av personuppgifter hos Ready4More. 
 
• Föreningen informerar i samma dokument tydligt medlemmarna om vilka uppgifter som 
sparas, varför och hur länge, samt hur de kommer att användas. 
 
• Informationen innefattar också upplysning om att överföring av persondata till tredje land 
innebär att Ready4More där inte har kontroll över hur uppgifterna hanteras. 
 
• I och med den aktiva markeringen om samtycke till personuppgiftshanteringen i därför 
avsedd ruta i formulären ”Anmäl intresse” och ”Medlemsansökan” kommer godkännandet att 
finnas registrerat hos föreningen så länge medlemskapet består. 
 
• Föreningen har tydliga rutiner både för hur personuppgifter hanteras och för hur 
personuppgifter raderas vid avslutande av medlemskap.  
 
• Föreningen utser årligen på sitt årsmöte dataskyddsansvarig med uppgift att se till att 
dataskyddet är högt och väl fungerande i enlighet med direktiven i GDPR.  
 
• Föreningen utser årligen på sitt årsmöte ansvarig för föreningens medlemsregister med 
ansvar för att medlemsuppgifterna hanteras på ett sätt som överensstämmer med GDPR.  
 
• Vi utgår från att det är tillräckligt med en tydlig och välskött förteckning över de 
medlemsuppgifter som behandlas och att den ersätter anmälan till Datainspektionen. 

 
• Vi använder programvara med hög säkerhet för all datahantering och lagring av 
personuppgifter. 
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