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SDUF: S INTEGRITETSPOLICY 

När du i olika situationer kommer i kontakt med oss på SDUF kan vi behöva behandla dina 

personuppgifter. SDUF behandlar personuppgifter i enlighet med svensk och europeisk lag och det är 

viktigt för oss att skydda ditt privatliv och din integritet. Vi behandlar endast personuppgifter efter att 

du uttryckligen samtyckt till det, om det krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig, för att 

uppfylla lagstadgade skyldigheter eller i sådana fall där vi gjort en avvägning av behandlingen i 

relation till hur den påverkar din personliga integritet. Dessa skäl utgör våra rättsliga grunder för 

behandlingen. 

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller synpunkter på vår 

personuppgiftshantering genom att kontakta oss på kansli@sduf.se. 

VARFÖR BEHANDLAR SDUF PERSONUPPGIFTER? 

Medlem 

Genom att vara medlem i SDUF kan du ta del av SDUF:s läger och kurser, ofta med medlemsrabatter. 

SDUF har biträdesavtal med SDR – Sveriges Dövas Riksförbund. Det innebär att det är SDR som sköter 

medlemsregistret och hanterar alla uppgifter även för SDUF:s medlemmar. SDUF får tillgång till 

begränsad information om dig som medlem, som är nödvändiga för vårt arbete. Vi kommer spara 

dina uppgifter så länge du är medlem hos oss. Om du inte längre vill vara medlem i SDUF, kan du 

kontakta SDR på medlem@sdr.org, så raderar vi dina uppgifter.  

Vid utskick av nyhetsbrev 

Vi skickar vårt nyhetsbrev till dig som skrivit upp dig på vår utskickslista eller deltagit i någon av våra 

kurser/utbildningar för att vi vill hålla just dig uppdaterad om SDUF:s verksamhet och arbete. Om du 

inte längre vill ta del av våra nyhetsutskick kan du alltid stoppa dem genom att avregistrera sig i 

utskicket eller mejla till oss.  

Läger- och kursdeltagare 

SDUF samlar in dina uppgifter via anmälningsformuläret i SDUF:s hemsida för att kunna erbjuda dig 

ett så bra läger eller kurs/event som möjligt, t ex med resebokningar, specialkost, andra behov samt 

annat praktiskt runt ett arrangemang. Vi delar nödvändiga uppgifter med de ansvariga för 

lägret/kursen, t ex om det är andra värdländer där eventet hålls, så att de kan erbjuda dig en så bra 

upplevelse som möjligt. 
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Vi tar även foton och filmer som delas i våra sidor Unga Dövas Zon i Dövas Tidning, våra 

verksamhetsberättelser, vår hemsida, vårt informationsmaterial och broschyrer samt i våra sociala 

medier. Syftet med bilderna och filmerna är rapportering av vad man har gjort där samt att 

marknadsföra till kommande liknande events. Alla dina personuppgifter raderas kort efter lägrets 

slut, förutom bilderna, filmerna och deltagarlista som ligger kvar i våra mediekanaler tills vidare för 

historisk dokumentation. Om du återtar ditt samtycke, tar vi bort det.  

Arbetssökande 

Vad roligt att du vill arbeta hos oss på SDUF! För att vi ska kunna behandla din ansökan behöver vi 

spara dina personuppgifter som är nödvändiga för ansökningsförfarandet. Det rör sig om dina 

kontaktuppgifter och de uppgifter som du själv lämnar i ditt personliga brev, CV och andra bifogade 

dokument.  

Vi kommer att spara dina uppgifter under rekryteringsprocessen men även under en tid, under 1 

årsperiod, därefter för eventuella framtida rekryteringsbehov. Om du inte vill att vi sparar dina 

uppgifter för framtida rekryteringsbehov är du välkommen att kontakta oss för att få dessa raderade. 

MEDIEKANALER 

Vi tar bilder och filmer från alla våra läger, kurser och events för att använda det till vår 

marknadsföring, rapportering och historisk dokumentation. Vi ber om samtycke om det i 

anmälningsformuläret till alla läger, kurser och events. Om deltagaren har nekat tillåtelse, lägger vi 

inte upp bilder/filmer på dig från början. Om du efteråt återtar ditt samtycke, tar vi bort bilder och 

filmer där du är med. 

Vi lagrar och har bilder och filmer i våra datorer/hårddiskar, vår hemsida, i vår molntjänst, i vårt 

informationsmaterial och broschyrer samt i verksamhetsberättelser. De finns även kvar i våra sociala 

kanaler såsom Instagram och Facebook.  

 

Sociala medier 

Våra sidor på Facebook, Instagram och Twitter är till för att sprida inspiration och tipsa om allt som 

hör till SDUF:s verksamhet. Dina tips och tankar är viktiga för oss, så dela gärna med dig! Vi månar 

dock om en trevlig ton på våra sidor, därför tar vi bort inlägg som inte är i enlighet med SDUF:s 

värdegrund. Vi håller sidorna uppdaterade och tar även bort inlägg och kommentarer när vi bedömer 
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att de inte är relevanta längre. Vi tillåter inte heller länkar eller bilder som inte är kopplade till en 

saklig fråga. Vi tillåter inte spam eller reklam. 

I vissa projekt/events administrerar vi Facebook-grupper för att informera och hålla igång 

diskussionen bland projekt/eventdeltagarna. När projektet är avslutat raderas gruppen. Om du inte 

längre deltar i ett projekt ber vi dig att anmäla detta till oss (i första hand till den SDUF-representant 

som administrerar gruppen) så vi kan se till att du inte längre får meddelanden från Facebook-

gruppen för just det projektet.  

Vi använder inte privata meddelanden i våra sociala medier till att diskutera personuppgifter, utan vi 

hänvisar då till e-mailkommunikation. 

HUR LÄNGE LAGRAR SDUF DINA UPPGIFTER? 

Vi lagrar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ovanstående ändamål eller så 

länge som vi enligt lag är skyldiga att göra det. Därefter raderas personuppgifterna. Om behandlingen 

grundas på ditt samtycke, kommer vi omedelbart upphöra behandlingen om du återtar ditt 

samtycke.  

PERSONNUMMER  

SDUF behandlar endast personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med 

behandlingen.  

VILKA HAR TILLGÅNG TILL DE PERSONUPPGIFTER SOM SDUF SAMLAR IN?  

Informationen som vi samlar in kan komma att överföras till externa parter. För anställda sker t.ex. 

detta genom att vi lämnar ut uppgifter till företag som administrerar vårt lönesystem och vår 

mailtjänst med tillhörande molntjänst. Har du skrivit upp dig för vårt nyhetsbrev använder vi en tjänst 

för att distribuera nyhetsbrevet och ett tryckeri om vi skickar information i tryckt format. Om du finns 

på vår hemsida har vi en webbutvecklare som kommer åt dessa uppgifter när de uppdaterar och 

underhåller hemsidan.  Samma sak gäller våra övriga externa parter, som Dövas Tidning som SDUF 

har egna sidor i för marknadsföring och rapportering från vår verksamhet.  

I SDUF är främst kanslianställda som kan få se och hantera dina uppgifter. Fler inom SDUF, såsom 

styrelsen och arbetsgrupper som Lägergruppen samt projektanställda, kan också få del av 

personuppgifterna, men bara de nödvändiga och där det är relevant.  
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HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER? 

SDUF använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. 

Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller 

obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som 

faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål 

har tillgång till dem. 

COOKIE-ANVÄNDNING   

Vi använder cookies för att du ska få den bästa möjliga besök upplevelsen hos oss. En cookie är en 

liten textfil som lagras på din dator eller mobila enhet via din webbläsare. Cookie-användning 

regleras i lagen om elektronisk kommunikation och myndigheten Post- och telestyrelsen ansvarar för 

tillsynen. 

Vilka typer av cookies använder vi? 

Det finns olika typer av cookies och de har varierande livslängd. Permanenta cookies lagras under en 

längre tid på din dator eller mobila enhet och används t.ex. för att dina inloggningsuppgifter ska 

sparas till nästa gång om du använder dig av ”kom ihåg mig”-funktionen vid inloggning. 

Vi använder även sessionscookies, som sparas tillfälligt, och raderas när du stänger webbläsaren.  

Tredjepartscookies 

SDUF använder cookies från extern part (tredjepartscookies). SDUF använder tredjepartscookien 

Google Analytics som är ett analysverktyg och används för att föra statistik, i syfte att förbättra vår 

hemsida. Google Analytics använder aktuell information för att utvärdera besökares användande av 

webbplatsen, för sammanställande av rapporter om webbplatsanvändande och för tjänster i 

anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande. Vidare kan Google Analytics komma att 

anpassa den annonsering som du ser utifrån information om ditt tidigare surfande.  

Hur gör jag för att förhindra eller radera cookies?  

Om du begränsar eller raderar cookies, kommer du att gå miste om många funktioner på vår 

hemsida. Du kan radera installerade cookies och ändra dina cookie-inställningar i din webbläsare. 

Webbläsare fungerar olika, men leta i hjälpfunktionen i din webbläsare för information om hur du 

ändrar cookie-inställningarna för att passa dina behov och preferenser. Så här hanterar du cookies i 

Google Chrome, Safari, Internet Explorer, Mozilla Firefox  
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VAD HAR JAG SOM REGISTRERAD FÖR RÄTTIGHETER?  

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få 

tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att när som helst återta samtycke till 

behandling, begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, 

ogrundad behandling raderad och under vissa förutsättningar få personuppgifter flyttade från vårt 

system till en annan aktör.  

 

Det är SDUF som är personuppgiftsansvarig och du är alltid välkommen att inkomma med synpunkter 

eller frågor genom att mejla kansli@sduf.se. Skulle du uppleva att SDUF inte behandlar dina 

personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen på 

datainspektionen@datainspektionen.se för att lämna klagomål. För att vi ska kunna hjälpa dig så 

snabbt som möjligt önskar vi att du vänder dig till oss i första hand. Det är viktigt för oss att ge dig 

snabb och bra service för att du ska känna dig trygg när du samarbetar med SDUF! 

FULLSTÄNDIGA KONTAKTUPPGIFTER OM PERSONUPPGIFTSANSVARIG SDUF 

SDUF:s generalsekreterare Alexandra Polivanchuk  

E-mail: alexandra@sduf.se  

Adress:  
Sveriges Dövas Ungdomsförbund 
Alexandra Polivanchuk 
Rissneleden 138, 6 tr 
174 57 Sundbyberg 
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