Personuppgiftspolicy
Svenska Livräddningssällskapet
När du lämnar personuppgifter via vår webbplats, till exempel när du blir medlem, skänker en
gåva eller anmält eller deltar i en utbildning, hamnar du i vårt databasregister. Vi behandlar
dina personuppgifter för att kunna ge dig fortlöpande information om Svenska
Livräddningssällskapets arbete, våra kampanjer, medlemstidning och information kring
utbildningar, förutsatt att vi fått ditt samtycke till det. Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke
genom att höra av dig till oss och tala om att du inte längre vill ha utskick. Det gör du genom
att skicka e-post till info@sls.a.se.
Under 18 år Om personen som anmäls till utbildning eller som medlem är under 18 år ska
förälder, målsman eller annan behörig vuxen läsa och godkänna personuppgiftspolicyn.
Dina rättigheter Under tiden vi har dina personuppgifter har du en rätt att få information om
vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Skulle våra uppgifter vara fel har du rätt att begära
att vi ändrar uppgifterna. Skulle vi inneha personuppgifter som inte behövs för våra ändamål
har du rätt att få uppgifterna raderade. Du har rätt att begära att vår behandling av dina
personuppgifter begränsas. Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Tänk på
att det i praktiken betyder att om du inte längre vill ha våra utskick och om du är borttagen ur
våra register kan vi inte kontakta dig igen. Vill du fortsatt nås av vår medlemsinformation kan
du som ett alternativ kontakta oss och tala om att du inte längre vill ha information via
specifika kanaler som till exempel telefon, post eller e-post. När du kontaktat oss kan vi
anpassa våra utskick till dig efter dina önskemål.
Svenska Livräddningssällskapet vill skydda din integritet och skulle aldrig sälja dina uppgifter
vidare. Ibland får en tredje part låna dina uppgifter för att hjälpa oss med tjänster. Det kan
exempelvis vara ett tryckeri som får en adressuppgift för att bistå oss med utskick till våra
medlemmar. Andra som kan ta del av dina uppgifter är även utsedda personer inom Svenska
Livräddningssällskapets regionförbund, lokalföreningar samt utbildare som har tillgång till
uppgifterna i databasen.
Svenska Livräddningssällskapet vill använda sig av ditt personnummer för att göra
adressuppdateringar, undvika dubbletter och dubbla utskick som skulle störa dig och vara till
skada för vår miljö, samt av försäkringsskäl vid utbildningar. Detta är skälen till varför vi
registrerar personnummer till våra medlemmar, till de som stödjer oss eller går en utbildning.
Registersystem från KomMed används för att kategorisera personnummer. Adressuppgifter
uppdateras av SPAR.
Vid frågor kontakta oss på info@sls.a.se. För att lämna eventuella klagomål om Svenska
Livräddningssällskapets personuppgiftsbehandling kan du kontakta Datainspektionen genom
att skicka e-post till datainspektionen@datainspektionen.se eller per telefon 08-657 61 00.

