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Integritetspolicy för BetterNow 

I samband med att en insamling startas eller en donation görs till en insamling hos BetterNow skickas viss 
information från BetterNow till Min Stora Dag. Denna integritetspolicy beskriver vilken information som 
skickas till Min Stora Dag och hur Min Stora Dag behandlar sådan information. 

BetterNow som är leverantör av den tekniska plattformen har en egen integritetspolicy för den 
personuppgiftsbehandling som de utför. För information om deras behandling av dina personuppgifter, se 
BetterNow:s privacy policy. Denna integritetspolicy omfattar endast Min Stora Dags behandling av 
personuppgifter i samband med att du startar en insamling eller gör en donation genom BetterNow. 

Vilka personuppgifter kommer att behandlas och vad är syftet med behandlingen? 

För dig som startar en insamling 

I samband med att du startar en insamling skickas följande information om dig till Min Stora Dag: 

• E-postadress, 
• Förnamn och efternamn, 
• Telefonnummer (om du har angett detta) 
• Vilka donationer som tas emot och totalbelopp, och 
• Information om ändamålet med insamlingen. 

 
Min Stora Dag kommer att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla och administrera 
insamlingen och administrera donationer via insamlingen, samt i den mån du samtyckt till det, för att 
informera dig om nyheter som kan intressera dig samt annan marknadsföring. 
 
För dig som donerar till en insamling 
 
I samband med att du gör en donation skickas följande information om dig till Min Stora Dag: 

• Förnamn och efternamn, 
• Donerad summa, 
• E-postadress (om du har angett detta), och 
• Telefonnummer (om du har angett detta). 

 
Min Stora Dag kommer att behandla dina personuppgifter för att administrera din donation, samt i den mån 
du samtyckt till det, för att informera dig om nyheter som kan intressera dig samt annan marknadsföring. 
 
På vad grundar vi vår rätt att behandla dina personuppgifter? 
 
Min Stora Dag grundar insamlingen och behandlingen av uppgifterna på att de behövs för att starta 
insamlingen eller genomföra donationen och, i förekommande fall, på att du samtyckt till att ta emot 
nyhetsuppdateringar och annan marknadsföring.  
Om du har angett känsliga personuppgifter i beskrivningen av insamlingen kommer sådana uppgifter att 
behandlas baserat på ditt samtycke. Känsliga uppgifter är till exempel uppgifter som avslöjar etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, uppgifter om 
en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning eller uppgifter om hälsa. 
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Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring eller för 
behandling av känsliga personuppgifter du har angett i samband med att du startat en insamling. Min Stora 
Dag kommer då att upphöra med att behandla sådan information. Du återkallar ditt samtycke genom att 
kontakta Min Stora Dag på info@minstoradag.org  
 
Om du har angett känsliga personuppgifter i beskrivningen av insamlingen och återkallar ditt samtycke till 
att behandla sådana uppgifter innebär det att Min Stora Dag måste avsluta insamlingen. Notera att du som 
startat en insamling när som helst kan logga in på din insamling hos BetterNow och själv ändra beskrivningen 
av insamlingen. 
 
Vem har tillgång till personuppgifterna och hur länge sparas de? 

De personuppgifter du lämnar till oss kommer att delas med Min Stora Dags externa IT-leverantörer och 
leverantörer för betallösningar i den mån det behövs för att administrera insamlingen och genomföra 
donationen. Dina personuppgifter kommer dock inte att vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra 
företag, organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke. Endast personer hos Min Stora Dag som 
behöver behandla personuppgifterna för ändamålen ovan har tillgång till uppgifterna. Min Stora Dag har 
vidare vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot 
bland annat förlust och obehörig åtkomst. 

Min Stora Dag sparar dina personuppgifter till dess att insamlingen har avslutats eller din donation har 
genomförts. Därefter sparar Min Stora Dag dina personuppgifter som längst under 24 månader eller den 
längre tid som krävs enligt lag (t.ex. för bokföringsändamål), om du inte begär att dina personuppgifter ska 
raderas tidigare (se dina rättigheter nedan). Statistisk information som anonymiserats kan komma att sparas 
även därefter. 

Dina rättigheter 

Stiftelsen Min Stora Dag, org. nr. 802409-8264, Hälsingegatan 47, 113 31 Stockholm är 
personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter 
behandlas korrekt och i enlighet med lag. 

Du har rätt att skriva till Min Stora Dag och få veta vilka uppgifter som finns om dig. Du har rätt till sådan 
information utan kostnad en gång per kalenderår. Du har rätt att få ut personuppgifterna i ett maskinläsbart 
format och om du vill är vi skyldiga att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. 

Du kan när som helst begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att vi ska radera dina 
personuppgifter. Notera dock att en begränsning eller radering kan innebära att Min Stora Dag inte har 
möjlighet att behandla din donation. Vi är även skyldiga att på din begäran rätta uppgifter om dig som är 
felaktiga, ofullständiga eller missvisande. 

Om du är missnöjd över hur Min Stora Dag behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant 
missnöje till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för Min Stora Dags personuppgiftsbehandling. 

Om du har några frågor kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Min 
Stora Dag på info@minstoradag.org eller per brev till adressen ovan. 
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