Cancer- och Allergifondens personuppgiftspolicy
- för sjukdomsdrabbade
Denna policy avser dig som på grund av sjukdom ansöker om fondmedel från Cancer- och
Allergifonden. För ytterligare information läs vår allmänna personuppgiftspolicy.

1. Vi värnar om din personliga integritet
Cancer- och Allergifonden behandlar personuppgifter i enighet med dataskyddsförordningen
GDPR (General Data Protection Regulation). När du lämnar dina personuppgifter till oss
garanterar vi att de stannar hos oss och lämnas inte vidare till en tredje part. Begreppet
personuppgifter avser all information som kan kopplas till dig som fysisk person såsom
mejladress, telefonnummer, personnummer, adress, bankuppgifter och IP-adress. Med
behandling av personuppgifter avses all hantering som insamling, registrering och lagring.
2. När samlar vi in personuppgifter?
Utifrån principen om uppgiftsminimering samlar vi inte in mer information än vad som är
nödvändigt för ändamålet. Behandlingen av dina uppgifter syftar att dels att säkerställa
handläggningen av din ansökan och dels att kunna delge dig relevant information om
stiftelsens arbete.
3. Ändamål för behandling av personuppgifter
Vad används dina personuppgifter till?
•
•
•

Registrering och handläggning av din ansökan
Delge dig information och nyheter från fonden genom digitala nyhetsbrev
Informera om fondens arbete genom tryckt material och andra utskick

4. Hur vi behandlar dina personuppgifter
När du som privatperson ansökt om fondmedel och givit ditt medgivande till oss att
behandla dina personuppgifter registreras hela din ansökan (samtliga uppgifter i
ansökningsblanketten, kurators och/eller läkarutlåtande, inkomstdeklaration,
person/familjebevis samt årsbesked). Detta för att möjliggöra handläggningen av din
ansökan. Endast handläggaren och bedömningsgruppen hanterar din ansökan. OBS endast
kompletta ansökningar behandlas och registreras, ofullständiga ansökningar returneras.
Hanteringen av dina personuppgifter är av berättigat intresse för oss som organisation
eftersom det säkerställer handläggning och beredning av din ansökan, samt att våra medel
går till det avsedda ändamålet.

5. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter sparas i våra register i enighet med bokföringslagen i 7 år. Därefter sparas
uppgifterna tills det att du kontaktar oss och ber oss ta bort dem.
6. Dataskydd som standard
Cancer- och Allergifonden har vidtagit tekniska åtgärder och förfaranden såsom
brandväggar, åtkomstkontroll och andra fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina
personuppgifter från obehörig åtkomst.
7. Rätt att begära information
Har du givit ditt medgivande till oss att behandla dina personuppgifter kan du när som helst
begära att ta del av all information vi har registrerat om dig. Vidare har du rätt att begära att
en uppgift om dig ska rättas (gäller endast personuppgifter och inte andra dokument du
bifogat i din ansökan). Det gör du lättast genom att ringa till oss på telefonnummer 08- 34 59
90 eller mejla till info@cancerochallergifonden.se. Prenumeration på nyhetsbrevet via mejl
kan du själv avsluta direkt i brevet.

