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MIN STORA DAGS
INTEGRITETSPOLICY
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Min Stora Dag.
Här i vår integritetspolicy kan du läsa om hur Min Stora Dag hanterar personuppgifter, hur
din rätt till skydd av dina personuppgifter tillvaratas av oss och hur du kan utöva dina
rättigheter.
Denna integritetspolicy är utarbetad efter de krav som Dataskyddsförordningen (GDPR)
ställer på Min Stora Dag som personuppgiftsansvarig.
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Integritetspolicy för gåvogivare
För att Min Stora Dag ska kunna administrera din gåva behöver vi samla in och behandla
dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.
Vilka personuppgifter kommer att behandlas och vad är syftet med behandlingen?
I samband med att du ger en gåva behöver vi samla in någon/några av följande
personuppgifter om dig:
• E-postadress
• Förnamn och efternamn
• Personnummer
• Adress, postnummer, ort och land
• Telefonnummer
• Betalningsinformation
Min Stora Dag kommer att behandla dina personuppgifter för att administrera och
genomföra din gåva samt för att skicka nyhetsbrev och kontakta dig om framtida gåvor.
Hur kompletterar vi dina uppgifter?
Vi kompletterar vårt register genom att uppdatera de givare vi har för- och efternamn samt
adress till mot register för adresser och personnummer såsom Skatteverket och SPAR
(Statens personadressregister). Anledningen till detta är att vi alltid vill ha så uppdaterade
uppgifter som möjligt om våra givare. Detta för att kunna skicka information till dig som
gett en gåva och för att den informationen inte ska komma till fel person.
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 genomföra gåvan och, i förekommande fall, på Min Stora Dags legitima intresse av att
kontakta dig angående nyhetsuppdateringar och framtida gåvor för att möjliggöra Min
Stora Dags insatser. Du kan när som helst begära att Min Stora Dag upphör att skicka dig
nyheter eller förfrågningar om framtida gåvor genom att kontakta Min Stora Dag på
mejladressen info@minstoradag.org.
Vem har tillgång till personuppgifterna och hur länge sparas de?
De personuppgifter du lämnar till oss kommer att delas med Min Stora Dags externa ITleverantörer och leverantörer för betallösningar i den mån det behövs för att administrera
och genomföra gåvan, utskick av nyhetsbrev och/eller förfrågningar om framtida gåvor.
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 din gåva har genomförts eller så
länge du är månadsgivare hos Min Stora Dag. Därefter sparas dina personuppgifter som
längst i tre år (36 månader), om du inte begär att dina personuppgifter ska raderas tidigare
(se dina rättigheter nedan). Statistisk information som anonymiserats kan komma att
sparas även därefter.
Det här gäller för gåvor via Swish
När du ger en gåva till Min Stora Dag via Swish, utanför det formulär som finns på vår
hemsida minstoradag.org, samlar vi in dina personuppgifter för att kunna
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administrera din gåva. Vi bokför din gåva för att kunna ge dig information om att din gåva
gör skillnad för barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser.
Min Stora Dags lagliga grund till behandlingen är för att fullfölja gåvan som du har lämnat
till oss, att uppfylla de skyldigheter vi har enligt bokföringslagen samt vårt berättigade
intresse av att ge dig information om att din gåva gör skillnad för barn som har en allvarlig
sjukdom eller diagnos. Den information som vi samlar in om dig är:
• Förnamn och efternamn
• Mobilnummer
Vi sparar dina uppgifter i vår databas i tre år (36 månader). Därefter anonymiserar vi dem
och då finns endast information om din gåva kvar, vilket krävs för bokföringen av gåvan.
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 vi är skyldiga att överföra dina
personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om du önskar så.
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 gåva. 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 Integritetsskyddsmyndigheten, 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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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 de utför. För information om deras behandling av dina
personuppgifter, se BetterNow’s integritetspolicy. Min Stora Dags integritetspolicy omfattar
endast Min Stora Dags behandling av personuppgifter i samband med att du startar en
insamling eller gör en donation via 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 får Min Stora Dag följande information om dig:
• E-postadress
• Förnamn och efternamn
• Telefonnummer (om du angett detta)
• Vilka donationer som tas emot och totalbelopp
• 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 och annan marknadsföring.
För dig som donerar till en insamling
I samband med att du gör en donation får Min Stora Dag följande information om dig:
• Förnamn och efternamn
• Donerad summa
• E-postadress (om du angett detta)
• Telefonnummer (om du 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 och 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,
medlemskap i fackförening, uppgifter om en fysisk persons sexualliv, sexuella läggning eller
uppgifter om hälsa.
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
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att behandla sådan information. Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta Min Stora
Dag på mejladressen 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 ITleverantörer 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 i
tre år (36 månader) eller den längre tid som krävs enligt lag (till exempel 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 vi är skyldiga att överföra dina
personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om du önskar så.
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 Integritetsskyddsmyndigheten, 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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Personuppgiftshantering, Stora Dagar
För att Min Stora Dag ska kunna administrera din ansökan om en Stor Dag för ditt barn
behöver vi behandla era personuppgifter. Genom att kryssa i rutorna vid ansökan om en
Stor Dag samtycker du till att Min Stora Dag behandlar personuppgifterna på det sätt som
står i denna integritetspolicy och annan tillämplig lagstiftning.
Vilka personuppgifter kommer att behandlas och vad är syftet med behandlingen?
När du ansöker om en Stor Dag åt ditt barn kommer Min Stora Dag att be dig lämna vissa
personuppgifter, såsom ditt namn, adress, e-postadress och andra uppgifter vi behöver för
att komma i kontakt med dig med anledning av din ansökan. Vi kommer också att be dig
lämna barnets namn och personnummer för att kunna hantera din ansökan.
Vid ansökan kommer vi även att be om information om barnets sjukdomstillstånd och att du
skickar in ett medicinskt intyg från barnets vårdgivare. Du kan göra detta antingen per post
eller som en bifogad fil i ansökan. Min Stora Dag kommer att behandla uppgifterna om
barnets sjukdomstillstånd för att se om barnet kan vara aktuellt för en Stor Dag. Om ditt
barn blir utvalt för att delta i en Stor Dag som involverar en utlandsresa kommer vi också att
inhämta uppgifter om ert försäkringsbolag och försäkringsnummer.
Vi kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ett frågeformulär till dig
och ditt barn efter avslutad Stor Dag, för att vi ständigt ska bli bättre. Vi kommer också
att skicka information så att ni kan ta del av vårt framtida arbete på Min Stora Dag.
Alla uppgifter du lämnar är frivilliga, men om du låter bli att lämna en del information kan
det påverka hur vi kan hantera din ansökan eller genomföra den Stora Dagen. Mer
information om Stora Dagar och vilka regler som gäller för dessa hittar du på Min Stora
Dags hemsida: https://minstoradag.org/vara-stora-dagar/
På vad grundar vi vår rätt att behandla dina personuppgifter?
Min Stora Dag grundar insamlingen av uppgifterna på att du samtyckt till behandlingen
enligt ovan. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Min Stora
Dag på mejladressen info@minstoradag.org. Dina och ditt barns personuppgifter kommer
då att raderas. Notera dock att det kan medföra att Min Stora Dag inte kan hantera din
ansökan eller genomföra den Stora Dagen.
Vem har tillgång till personuppgifterna och hur länge sparas de?
Antalet personer som har tillgång till era personuppgifter är begränsade. Om barnet blir
utvalt för att delta i en Stor Dag kommer Min Stora Dag dela uppgifter med våra
leverantörer i den mån det är nödvändigt för att genomföra den Stora Dagen. Våra
leverantörer är inte fasta utan varierar beroende på aktivitet, men kan till exempel vara ITleverantörer, researrangörer eller måltidsarrangörer.
Om du har samtyckt till detta delar även Min Stora Dag kontaktuppgifter till dig med vår
externa leverantör för utskick av frågeformulär efter genomförd Stor Dag. Utöver detta
kommer Min Stora Dag inte att lämna ut dina eller ditt barns personuppgifter till någon
utomstående 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 era
personuppgifter mot bland annat förlust och obehörig åtkomst.
Min Stora Dag kommer att spara hälsorelaterad information om barnet till dess att den
Stora Dagen har genomförts och en månad efteråt. Sedan raderas den informationen.
Adress, mejl och telefonnummer raderas efter sex månader, detta på
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grund av redovisning och vår förpliktelse att kunna leverera det vi ska. Därefter sparas
endast barnets namn, personnummer samt information om att barnet deltagit i en Stor
Dag.
Min Stora Dag raderar dessa personuppgifter i samband med att barnet inte längre tillhör
Min Stora Dags målgrupp, det vill säga när barnet fyller 18 år men aldrig senare än tre år
efter genomförd aktivitet om barnet deltagit i en Stor Dag och åtta år om barnet blivit
tilldelad en egen Stor Dag. Du har dock rätt att begära att personuppgifterna raderas
tidigare genom att kontakta oss på info@minstoradag.org eller via adressen nedan.
Statistik information som anonymiserats kan komma att sparas även därefter.
Era rättigheter
Stiftelsen Min Stora Dag, org. nr. 802409-8264, Hälsingegatan 47, 113 31 Stockholm, är
personuppgiftsansvarig för dina och ditt barns personuppgifter. Detta innebär att vi
ansvarar för att dina och ditt barns 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 eller ditt
barn. Du har rätt till sådan information utan kostnad en gång per kalenderår. Du har rätt
att få ut personuppgifterna i ett maskinläsbart format och vi är skyldiga att överföra dina
eller ditt barns personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om du önskar så.
Du kan när som helst begära att behandlingen av era personuppgifter begränsas eller att vi
ska radera era personuppgifter. Notera dock att en begränsning eller radering kan innebära
att Min Stora Dag inte har möjlighet att behandla din ansökan. Vi är även skyldiga att på
din begäran rätta uppgifter om dig eller ditt barn som är felaktiga, ofullständiga eller
missvisande.
Om du är missnöjd över hur Min Stora Dag behandlar era personuppgifter har du rätt att
anmäla sådant missnöje till Integritetsskyddsmyndigheten, 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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Integritetspolicy för volontärer
Vilka personuppgifter kommer att behandlas?
Min Stora Dag behöver i sin roll som volontärorganisation samla in uppgifter om dig för att
administrera volontärrelationen. Min Stora Dag samlar in och behandlar följande
information om dig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förnamn och efternamn
Personnummer
Adress, postnummer, ort och land
Telefonnummer
Uppgifter om närmast anhörig
Annan sysselsättning
Kön (frivilligt)
Meriter (till exempel språkkunskap, utbildning, tidigare erfarenhet från
volontäruppdrag)
Fotografi av dig
Annan information som du inkluderar i din beskrivning av dig själv och varför du vill
bli volontär hos Min Stora Dag
Notering om att utdrag från belastningsregistret har gjorts (dock utan angivelse av
innehållet i sådant utdrag)
Information om volontärrelationen (så som startdatum)

Vad är syftet med behandlingen?
Min Stora Dag kommer att behandla dina personuppgifter för följande ändamål:
•
•
•

Uppfylla skyldigheter enligt tillämplig lagstiftning
Rekrytering av volontärer
Administrera volontärrelationen, så som att leda och fördela volontärarbetet, ge dig
tillträde till IT-system inom ramen för ditt volontäruppdrag, osv.

Behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att administrera volontärrelationen.
Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter till oss kan du därför inte vara volontär
hos oss.
Vilka är de legala grunderna för behandlingen?
I den mån som Min Stora Dag behandlar dina personuppgifter med ändamålet att uppfylla
sina skyldigheter enligt lag baseras detta på sådan rättslig förpliktelse.
I den mån som Min Stora Dag behandlar dina personuppgifter för att rekrytera volontärer
baseras det på Min Stora Dags legitima intresse att kunna rekrytera volontärer. Intresset
bedöms som legitimt särskilt med beaktande av att behandling av dina personuppgifter är
nödvändig för rekryteringen och att behandlingen är nödvändig i enlighet med ditt
önskemål att ansöka om att bli volontär.
I den mån som Min Stora Dag behandlar dina personuppgifter för att administrera
volontärrelationen baseras detta på att uppfyllande av avtalet om volontäruppdrag mellan
dig och Min Stora Dag.
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Vem har tillgång till personuppgifterna och hur länge sparas de?
De personuppgifter som du lämnar till oss kommer att delas med Min Stora Dags externa ITleverantörer i den mån det behövs för att administrera och möjliggöra ditt volontäruppdrag.
Personuppgifterna kommer också att delas i den mån Min Stora Dag är skyldig att göra
detta enligt lag. Alla Min Stora Dags volontärer har via intranätet tillgång till varandras
kontaktuppgifter, detta för att enkelt kunna kommunicera med varandra inom ramen för
volontäruppdraget. 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 ditt volontärsuppdrag avslutas.
Därefter sparas dina kontaktuppgifter och information i ett år för att kontakta dig med
eventuella frågor och uppföljning. Statistisk information som anonymiserats kan komma att
sparas även efter att volontärskapet har upphört.
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 vi är skyldiga att överföra dina
personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om du önskar så.
Du kan när som helst begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att
vi ska radera dina personuppgifter. Notera dock att uppgifter som är nödvändiga för att
administrera volontärrelationen inte kan raderas utan att volontäruppdraget upphör. 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 Integritetsskyddsmyndigheten, 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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Integritetspolicy för Mitt Stora Stöd
För att Min Stora Dag ska kunna administera nomineringen till Mitt Stora Stöd behöver vi
behandla personuppgifter om dig som nominerat någon, dig som blivit nominerad, barnet
som den nominerade personen stöttat samt barnets vårdnadshavare.
Vilka uppgifter behandlas och hur länge sparas uppgifterna?
Min Stora Dag behöver behandla följande information i samband med administration av
nomineringen:
•
•
•

Du som har nominerat någon till Mitt Stora Stöd: namn, mejl och/eller
telefonnummer samt din relation till den du nominerar.
Du som har blivit nominerad: namn, mejl och/eller telefonnummer, din relation till
barnet som du stöttat och motivering till din nominering.
För- och efternamn samt eventuell sjukdom/diagnos samlas in avseende barnet som
blivit stöttat och kontaktuppgifter samlas in avseende barnets vårdnadshavare.

Min Stora Dag raderar personuppgifterna inom kort efter det att utdelningen av Mitt Stora
Stöd har genomförts, vilket i normalfallet sker inom fyra månader från nominering. Du har
dock rätt att begära att personuppgifterna raderas tidigare genom att kontakta oss på
adressen nedan. Statistisk information som anonymiserats kan komma att sparas under en
längre period.
Varför sparas personuppgifterna och vilken legal grund har behandlingen?
Personuppgifterna behöver samlas in för att administrera nomineringen och för att inhämta
samtycke från barnets vårdnadshavare avseende behandling av barnets personuppgifter i
samband med nomineringen.
Min Stora Dag grundar behandlingen av personuppgifter som rör den nominerade och den
som gör en nominering baserad på sitt legitima intresse att dela ut Mitt Stora Stöd. Intresset
anses legitimt bland annat baserat på att Mitt Stora Stöd är en viktig del av Min Stora Dags
verksamhet och att personuppgifterna minimeras.
Min Stora Dag grundar behandlingen av barnets och vårdnadshavarens personuppgifter på
vårdnadshavarens eller barnets (om barnet är över 16 år) samtycke till behandling enligt
ovan. Om vårdnadshavaren eller barnet inte ger sitt samtycke till behandling av
personuppgifter enligt denna integritetspolicy eller om vårdnadshavaren eller barnet
återkallar sitt samtycke genom att kontakta Min Stora Dag på info@minstoradag.org
kommer vårdnadshavarens och/eller barnets personuppgifter att raderas.
Vårdnadshavaren eller barnet har rätt att när som helst göra ett sådant återkallande av sitt
samtycke.
Vem har tillgång till personuppgifterna?
Min Stora Dag delar uppgifterna med externa IT-leverantörer i den mån det är nödvändigt.
Utöver detta kommer Min Stora Dag inte att lämna ut personuppgifter till någon
utomstående utan samtycke. Min Stora Dag har vidare vidtagit lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna mot bland annat förlust och
obehörig åtkomst.
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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 vi är skyldiga att överföra dina
personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om du önskar så.
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 nominering. 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 Integritetsskyddsmyndigheten, 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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Samtycke och användning av
personuppgifter i form av bild/film
Varför använder Min Stora Dag bilder/filmer?
Vi använder bilder och/eller filmer från våra olika aktiviteter för att berätta om hur vi
arbetar för att göra skillnad för barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Vi
lägger upp bilder och/eller filmer på vår webb och i våra sociala kanaler och använder dem
i andra marknadsförings- eller informationsinsatser, till exempel i annonser och i vår
årsredovisning.
Genom avtal får våra partners och sponsorer rätt att använda ett urval av bilder eller filmer
i olika marknadsförings- eller informationsinsatser som de utför för att uppmärksamma Min
Stora Dags arbete. På vår hemsida finns mer information om våra partners och sponsorer:
https://minstoradag.org/stod-oss/for-foretag/foretagssamarbeten/
Ibland lämnar ut vi bilder och/eller filmer till press eller media efter att de har kontaktat oss
eller efter att vi har kontaktat dem för publicering i deras kanaler.
När vi berättar om våra aktiviteter nämner vi ofta det deltagande barnets namn, ålder,
hemort och sjukdom/diagnos och berättar om det deltagande barnets vardag med till
exempel sjukhusbesök, behandlingar och fritidsintressen. Ibland nämns också
vårdnadshavarens eller deltagande syskons namn. På vår hemsida, Instagram och
Facebook finns olika exempel på hur bilder och filmer används av oss. Har du frågor eller vill
se fler exempel, kontakta oss via info@minstoradag.org.
Vi publicerar ingenting förrän vi har fått samtycke till att göra det.
Samtycke är frivilligt och kan återkallas
Det är helt frivilligt att lämna samtycke. Om vi inte får samtycke kommer de bilder eller
filmer som eventuellt skickats till oss att raderas.
Om man lämnar ett samtycke har man alltid rätt att ta tillbaka det. Läs mer om hur detta
går till under rubriken ”Dina rättigheter”.
Hur länge används bilderna/filmerna?
De bilder/filmer som du lämnat samtycke till används under året då samtycke lämnades
samt två efterföljande kalenderår och raderas från vår bild/filmbank och används inte
därefter. Vi använder bilder/filmer under högst tre år om vi inte har fått samtycke till en
längre tidsperiod, det står i så fall reglerat i medgivandet.
Bilder/filmer som har publicerats i våra sociala kanaler och på vår hemsida avpubliceras
inte, utan ligger kvar. Kontakta oss om du vill att dina eller ditt barns personuppgifter i form
av bild och/eller film ska raderas från våra sociala kanaler eller vår hemsida. Läs mer om
radering under rubriken ”Dina rättigheter”.
Vem får tillgång till personuppgifterna?
Endast personer hos Min Stora Dag som behöver behandla personuppgifterna för
ändamålen har tillgång till uppgifterna. Min Stora Dag kommer inte att lämna ut dina eller
ditt barns personuppgifter till någon utomstående utan ditt samtycke. Min Stora Dag
kommer att dela uppgifter med våra personuppgiftsbiträden, som till exempel ITleverantörer eller tryckerier, i den mån det är nödvändigt.
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Att ge samtycke som vårdnadshavare
Vår rättsliga grund till att använda eller lämna ut bilder/filmer för marknadsförings- eller
informationsinsatser är samtycke. När det är barn som fotograferats behöver vi
vårdnadshavarens samtycke till att bilderna/filmerna används. Det gäller både deltagande
barn och deltagande syskon.
Innan du som vårdnadshavare lämnar samtycke är det viktigt att du pratar med ditt barn,
berättar om vad som kommer att hända och att ni tillsammans kommer överens om
samtycke ska lämnas eller inte.
Om du som vårdnadshavare har delad vårdnad tar du på dig att informera den andra
vårdnadshavaren om att du lämnar samtycke till att Min Stora Dag använder bilder/filmer i
vilka ert barn kan identifieras och vad detta innebär.
Om du lämnar samtycke kommer vi även spara kontaktuppgifter till dig så vi kan kontakta
dig i framtiden om till exempel användningen av bilder/filmer eller eventuellt för att förnya
samtycket.
Dina rättigheter
Eftersom Min Stora Dag behandlar personuppgifter som rör ditt barn och dig har ni ett antal
rättigheter i samband med detta. Om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter, använd
kontaktuppgifterna under rubriken ”Min Stora Dag”.
Rätt att återkalla ett samtycke
Du kan när som helst återta ditt samtycke genom att meddela oss detta. Dina eller ditt
barns personuppgifter raderas då. Min Stora Dag kan dock inte garantera återtagande av
uppgifter som publicerats och spridits via tredje part utan uppdrag från Min Stora Dag, till
exempel via sociala medier.
Rätt till tillgång
Du har rätt att skriva till Min Stora Dag och få veta vilka uppgifter som finns om dig eller ditt
barn. Du har rätt att få ut personuppgifterna i ett maskinläsbart format och vi är skyldiga
att överföra dina eller ditt barns personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om
du önskar så.
Rätt till begränsning, rättelse eller radering
Du kan när som helst begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att
vi ska radera dina eller ditt barns personuppgifter. Vi är även skyldiga att på din begäran
rätta uppgifter om dig eller ditt barn som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Min
Stora Dag kan dock inte garantera återtagande eller rättelse av uppgifter som publicerats
och spridits via tredje part utan uppdrag från Min Stora Dag, till exempel via sociala medier.
Min Stora Dag
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. Min Stora Dag har vidare vidtagit
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda era personuppgifter mot
bland annat förlust och obehörig åtkomst.
Om du är missnöjd över hur Min Stora Dag behandlar dina eller ditt barns personuppgifter
har du rätt att anmäla sådant missnöje till Integritetsskyddsmyndigheten, som är
tillsynsmyndighet för Min Stora Dags personuppgiftsbehandling.
Om du har några frågor kring behandlingen av personuppgifter eller vill utnyttja några av
dina rättigheter är du välkommen att kontakta Min Stora Dag på info@minstoradag.se eller
per brev till adressen som framgår av denna handling.
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