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Personuppgiftspolicy - för bidragsgivare.
Här beskriver vi vilka uppgifter som samlas in, i vilket syfte de samlas in, vilka rättigheter
du har som givare, medlem eller följare samt hur du kan kontakta oss. Vi ser till att dina
personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen följer gällande
dataskyddsförordning – GDPR samt Curos egna riktlinjer och rutiner.
Personuppgiftsansvarig
För de behandlingar som sker inom Curo Riksföreningen för cancersjuka är
personuppgiftsansvarig (Curo Riksföreningen för cancersjuka, Sjöängsvägen 2, 19272
Sollentuna orgnr: 802407-6047) För vissa behandlingar, såsom t ex medlems och
telefonregistret, är vi gemensamt personuppgiftsansvariga tillsammans med Dialing AB
Dialing Sweden AB SVEAVÄGEN 166 14TR 113 46 Stockholm orgnr: 556810-7600.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive
ändamål. Vi har utarbetat gallringsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas
längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur lång lagringstiden kan bli är
olika beroende på ändamål med behandlingen och hur länge uppgiften är nödvändig för
ändamålet.
Vilka är dina rättigheter som registrerad?
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Här listar vi dessa
rättigheter.Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång)
Rätt till radering
Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig bland annat om:
- Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.
- Du invänder mot en intresseavvägning vi gjort baserat på vårt berättigade intresse, där
ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
- Personuppgifterna behandlas på olagligt sätt.
- Om uppgiften inhämtats med stöd av ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke
Du har alltid en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en
intresseavvägning. Du har också alltid rätt att slippa direktmarknadsföring.
Rätt till dataportabilitet
Du har som registrerad rätt till dataportabilitet (överföring av personuppgifter) om vår rätt
att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande
av ett avtal med dig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt
möjlig och kan ske automatiserat.
Hantera dina rättigheter
Ansökan om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter ska
vara skriftligt och egenhändigt undertecknad av den utdraget avser. Vi kommer besvara
dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar. Maila till info@curo.nu.
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Vilka personuppgifter samlas in om dig och varför?
Vi behandlar endast ditt namn, din adress, ditt telefonnummer. Vi behandlar dina
personuppgifter endast i syfte att kunna kontakta dig för vår insamling av medel.
Vi använder oss av ett externt Dialingsystem (uppringningssystem) för att kunna kontakta
dig per telefon där uppgifterna är lagrade samt ett internt order och redovisningssystem för
att kunna göra utskick till bidragsgivare som givit sitt medtycke samt betalningar och
redovisning mot myndigheter. Curo Riksföreningen för cancersjuka behandlar alltid dina
personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi arbetar enligt riktlinjer för Nix och
använder endast personinformationen under den tid som regleras i enlighet med
Nixkontrollerade nummer.
Information som du ger till oss när du ger en gåva, blir medlem eller på annat sätt
kontaktar oss.
- Person- och kontaktinformation, exempelvis: namn, adress, e-postadress, telefonnr
- Gåvor och beställningar av t.ex. minnesblad.
- Kontonummer för autogirobetalning
- Betalkortnummer för kortbetalningar, mobilnummer vid Swishbetalning.
Information som vi får av tredje part och som vi själva skapar:
Uppdaterade person- och kontaktuppgifter från folkbokföringsregistret.
Information om betalningar lyckats (ex. swishbetalning) från betalleverantör.
Vad gör Curo med informationen
Behandlar din gåva eller beställning. Vi hjälper till att ta emot och registrera gåvor e-post,
post och telefon. Skickar vi ut inbetalningskort och skriver ut minnesblad, hanterar
autogiromedgivanden hos Bankgirocentralen. Syftet är att administrera och tacka för din
gåva samt informera om vår verksamhet.
Kontaktar dig via telefon. Exempelvis genom vår telefoninsamling, gäller enbart redan
befintliga givare på telefoninsamling. Telefonsamtal förekommer även för kompletterande
uppgifter i samband med t.ex. minnesgåva.
Gör utskick med e-post. Exempelvis för nyhetsbrev, tackmeddelanden och information.
Vårt berättigade intresse för detta ändamål är att kunna bedriva en effektiv
insamlingsverksamhet.
Curo behandlar dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig som givare. Vi
berättar om vår verksamhet och hur insamlade medel används. Syftet är att öka intäkterna
genom olika aktiviteter i syfte att samla in gåvor eller värva autogirogivare. Dessa
aktiviteter kan exempelvis vara via brev eller digitala medier, annonsering.
Vårt berättigade intresse för ändamålen ovan är att kunna bedriva en effektiv
insamlingsverksamhet.
Tillsynsmyndighet
Datainspektionen är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen
kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Datainspektionen, se
www.datainspektionen.se
Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med
ovan rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på: info@curo.nu, eller via telefon
på: 08-720 30 81.

