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Dataskydd och integritetspolicy på Rise 
avseende medlemmar och stödmedlemmar 
 
Rise-Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (nedan ”vi”, ”oss”, 
”föreningen” eller ”Rise”) värnar om din personliga integritet som medlem och stödmedlem. 
Respekten för den enskildes integritet är sedan länge en viktig tradition i föreningen. 
 
GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla 
inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). I samband med 
att GDPR träder ikraft ser vi därför över våra rutiner för behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd. Det är viktigt för oss på Rise att du är trygg med hur vi hanterar dina 
personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den 
information vi sparar hos oss. 
 

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgift? 
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till fysisk person som 
är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som 
görs med personuppgifterna utgör en behandling, oavsett om den är automatisk eller ej. Exempel på 
vanliga behandlingar är registreringar, organisering, lagring, bearbetning, överföring och radering. 
 

Vilka personuppgifter sparar ni om mig och var? 
Medlemmar 
Då du blev/blir medlem i Rise samlar vi in dina kontaktuppgifter innehållande förnamn och 
efternamn, adress, telefon samt din mailadress. 
Dessa uppgifter förs sedan in i vårt medlemsregister, där du också tilldelas ett medlemsnummer. I 
medlemsregistret noterar vi sedan om och i så fall när du haft ett introduktionssamtal eller 
personligt samtal med en stödkvinna samt det datum då du betalat din medlemsavgift. I 
medlemsregistret går också att se hur länge du varit medlem. 
 
Uppgifter i medlemsregistret använder vi för att kunna göra postala utskick till dig avseende 
exempelvis medlemsavgift eller kallelse till årsmöte. 
 
Medlemsregistret finns i ett särskilt program på en separat dator som skyddas på Rise kansli. Såväl 
program som dator är skyddade med separata lösenord. För dig som har skyddad identitet innebär 
det att dina uppgifter inte finns i det datoriserade registret, utan i en särskild pärm som finns i ett 
låst skåp på Rise kansli. 
 
Din mailadress tillsammans med ditt medlemsnummer sparar Rise på en lista som vi för in i 
Mailchimp, ett program från en tredje part, som vi använder för att kunna skicka digitala 
medlemsbrev till dig via e-post. Där framgår mailadress, medlemsnummer samt kod 1 (boende inom 
Storstockholm) eller kod 2 (boende utanför Storstockholm). Endast två personer har i dagsläget 
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inloggning och tillgång till dina uppgifter för att använda möjligheten till mailutskick via 
Mailchimp. För dig som inte kan eller vill ta emot e-post görs postala utskick. 
 
I samband med läger, kurser, slutna stödgrupper och andra medlemsaktiviteter upprättar vi 
vanligtvis en deltagarlista som finns hos kursansvarig samt hos kansliet för att kunna stämma av 
betalning av deltagaravgifter, särskilda önskemål kring kost, noteringar från intervjuer inför läger, 
utskick av information samt inbjudningar till exempelvis återträffar. Efter genomförd aktivitet 
sparas listan i en pärm i ett låst skåp på Rise kansli där vi sparar statistik för kommande 
verksamhetsberättelser. 
 
Stödmedlemmar 
Då du blev/blir stödmedlem i Rise samlar vi in dina kontaktuppgifter innehållande förnamn och 
efternamn, adress, telefon samt mailadress. 
 
Dessa uppgifter förs sedan in i vårt stödmedlemsregister. I detta register noterar vi sedan vilket 
datum du betalat din stödmedlemsavgift. I registret går också att se hur länge du varit stödmedlem. 
 
Uppgifter i stödmedlemsregistret använder vi för att kunna göra postala utskick till dig avseende 
exempelvis medlemsavgift. 
Stödmedlemsregistret är placerat i ett särskilt lösenordskyddat program på en separat 
lösenordskyddad dator på Rise kansli. För dig som har skyddad identitet innebär det istället att dina 
uppgifter inte finns i det datoriserade registret, utan i en särskild pärm som finns i ett låst skåp på 
Rise kansli. 
 
Din mailadress tillsammans med ditt stödmedlemsnummer sparar Rise också på en lista som vi för in 
i Mailchimp, ett program från en tredje part, som vi använder för att kunna skicka digitala 
stödmedlemsbrev till dig via e-post. Där framgår i dagsläget endast mailadress samt 
medlemsnummer. Endast två personer har i dagsläget inloggning för att använda möjligheten till 
mailutskick via Mailchimp. 
 

Vilka har tillgång till mina personuppgifter? 
Medlemmar 
Endast kansliansvarig och verksamhetsansvarig har i dagsläget tillgång till registret med möjlighet att 
utökas med en administrativ assistent som får tillgång till registret i syfte att hålla alla uppgifter så 
uppdaterade som möjligt. 
I samband med revision kan också föreningens auktoriserade revisor begära att få se 
medlemsregistret, för att kunna styrka att det uppgivna medlemsantalet (exempelvis i samband med 
bidragsansökningar) stämmer. 
 
Stödmedlemmar 
Endast kansliansvarig och verksamhetsansvarig har i dagsläget tillgång till registret innehållande 
stödmedlemmar med möjlighet att utökas med en administrativ assistent som får tillgång till 
registret i syfte att hålla alla uppgifter så uppdaterade som möjligt. 
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I samband med revision kan också föreningens auktoriserade revisor begära att få se 
medlemsregistret, för att kunna styrka att det uppgivna medlemsantalet (exempelvis i samband med 
bidragsansökningar) stämmer. 
 

Hur länge sparas mina uppgifter? 
Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med 
behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras 
dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. 
 

Till vem lämnar ni ut mina personuppgifter? 
Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till en tredje part utöver de parter vi beskrivit ovan avseende 
utskick av digitala medlemsbrev samt bokföring, lönehantering, försäkringar och skattehantering. Vi 
besvarar aldrig frågor kring vem som är medlem eller stödmedlem i föreningen. 
 

Vilka rättigheter har jag till mina personuppgifter? 
Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. 

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer 
här: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 
 

Vem är ansvarig för mina personuppgifter? 
Rise – Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (org. nr. 802011-0386), 
med adress Flintbacken 4 - 118 42 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina 
personuppgifter. I det dagliga arbetet är det kansliansvarig som är personuppgiftsansvarig på Rise. 
 

Hur ändrar jag mina uppgifter? 
Vi vill gärna att du kontaktar oss om du har ändrat postadress, telefon eller mailadress så att vi har 
bästa möjliga förutsättningar. Du kan också kontakta oss om du vill att vi tar bort hela eller delar av 
dina personuppgifter. Kontakta då kansliet på: kansli@rise-sverige.se 
 

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet? 
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. 
 

Uppdateringar av informationstexten 
Denna informationstext uppdaterades senast den 12 juni 2018 och kan komma att ändras genom att 
vi publicerar en ny version på vår webbplats. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi 
meddela dig genom e-post eller brev. 


