Registrering av personuppgifter hos Ready4More
Din integritet är viktig för oss och vi hanterar därför alltid data om dig på ett pålitligt och lagligt sätt.
Dataskyddsförordningen (GDPR), som infördes i hela EU 2018-05-28, reglerar dataskydd och
personuppgiftshantering och innebär stor trygghet och viktiga rättigheter för den enskilde, som genom
lagen ges direkt påverkan av hur persondata hanteras.

Uppgifter vi behöver från dig och godkännande som krävs
Vi begränsar insamlandet av personuppgifter till ett minimum, men för att meningsfullt kunna
genomföra förmedlingen av kontakt mellan dig som volontär och aktuell samarbetspartner behöver
Ready4More begära in några grundläggande uppgifter från dig: Namn, ålder, kontaktuppgifter,
organisationsanknytning och kompetens/yrke.
I enlighet med Dataskyddsförordningen krävs aktivt medgivande för insamling och lagring av
personuppgifter (GDPR Artikel 2:1, 4:1 och 4:2).
För att Ready4More ska kunna genomföra samordningen mellan dig som volontär och aktuell
samarbetspartner i annat land behöver vi naturligtvis också förmedla de personuppgifter du ger till oss
vidare till vår partner utomlands. Dataskyddsförordningen medger överförande av personuppgifter
inom EU utan begränsningar, men kräver speciellt samtycke för överföring av uppgifter till ”tredje
land”, vilket kommer att vara det vanliga i fallet Ready4More. Därför är det nödvändigt att du också
uttryckligen ger oss i uppdrag att lämna de personuppgifter du har gett oss vidare till aktuell
samarbetspartner utomlands.
I enlighet med Dataskyddsförordningen krävs aktivt och otvetydigt medgivande för överföring av
uppgifter till annat land (GDPR Artikel 49:1).

Vad du godkänner
I och med att du vid formulären Anmäl intresse och Medlemsansökan kryssar i rutan ”Jag har tagit

del av informationen Registrering av personuppgifter hos Ready4More och godkänner
härmed aktivt och medvetet att Ready4More registrerar, lagrar och till berörd utländsk
samarbetspartner får ge vidare de personuppgifter jag har lämnat” gör du alltså följande två
aktiva samtycken:
Jag godkänner
att följande uppgifter lagras av Ready4More så länge jag är
medlem i föreningen:
- Namn
- Födelseår
- Adress, e-postadress, telefonnummer
- Anknytning till och rekommendation från
församling/organisation
- Yrke/Erfarenhet

Jag önskar
att Ready4More lämnar dessa uppgifter vidare till aktuell
samarbetspartner i annat land i samband med att kontakt för
volontärarbete upprättas och jag förstår att Ready4More där
inte har kontroll över hur dessa uppgifter hanteras.

Hur vi hanterar lagring av dina personuppgifter
Personuppgifterna lagras så länge ditt medlemskap i föreningen Ready4More består. När
medlemskapet avslutas raderas samtliga uppgifter, i enlighet med direktiven i GDPR. De raderas
och/eller korrigeras också på din egen begäran, närhelst du så önskar. Klagomål på hanteringen av
dina personuppgifter lämnas till Datainspektionen.
I och med att du aktivt kryssar i ditt samtycke i formuläret för ansökan om medlemskap kommer också
ditt godkännande att finnas registrerat hos oss så länge ditt medlemskap består.
Inga personuppgifter lämnas vidare av Ready4More till annan part än till utländsk och/eller svensk
samarbetspartner i aktuell volontärinsats.
Vi använder programvara med hög säkerhet för all datahantering och lagring av personuppgifter.

Vårt policydokument
För att upprätthålla ett högt integritetsskydd för föreningens medlemmar och uppfylla Dataskyddsförordningens krav har föreningen Ready4More formulerat policydokumentet Dataskydd och
hantering av personuppgifter. Läs gärna igenom även det dokumentet.

Om du har frågor
Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor vårt dataskydd eller om vår registrering och
hantering av dina personuppgifter, info@ready4more.se.

