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1. Inledning

PeaceWorks Sweden (PeaceWorks eller vi) behandlar personuppgifter om våra
medlemmar. Genom att ansöka om medlemskap samtycker du till PeaceWorks
insamling och användning av dina personuppgifter på de sätt som beskrivs nedan. Enligt
EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation 2016/679, GDPR)
har du rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas.

2. Om personuppgifter

Med personuppgifter menas namn, personnummer, kön, adress, mailadress,
telefonnummer och all övrig information som på något sätt kan knytas till dig som
enskild individ. Begreppet behandling av personuppgifter syftar på alla de handlingar
som utförs med personuppgifterna och avser allt från insamling, lagring och bearbetning
till utlämnande och sammanställning av personuppgifter.

3. Vilka uppgifter vi samlar in

När du ansöker om medlemskap i PeaceWorks samlar vi in ett antal uppgifter om dig.
Den information vi ber dig dela med dig av är:

● För- och efternamn
● Personnummer
● Mejladress
● Telefonnummer
● Adress1

1 Adress efterfrågans i syfte att hjälpa oss säkerställa att vårt medlemsregister inte innehåller
falska uppgifter. Vi skickar inte ut material som inte har efterfrågats.
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● Könsidentitet2

● Ytterligare information som du lämnar till oss i samband med att du kontaktar
oss.

4. Vad vi använder dina uppgifter till

De uppgifter vi samlar in om dig används för att:

● Tillhandahålla och administrera ditt medlemskap inklusive att skicka
meddelanden till dig, samt för att genomföra medlemsundersökningar.

● Informera dig om medlemserbjudanden, aktuella kampanjer och erbjudanden
från oss eller våra samarbetspartners.

● Analysera hur våra medlemmar använder de tjänster och webbplatser som vi
tillhandahåller.

● Möjliggöra förvaltning, utveckling och test av våra digitala system.

5. Hur vi hanterar dina uppgifter

När du blir medlem i riksorganisationen PeaceWorks Sweden väljer du även vilken/vilka
av våra lokal- och/eller anslutna föreningar (föreningar i vårt föreningsnätverk) som du
önskar tillhöra. De uppgifter du delar med dig av i samband med din registrering lagras i
vårt gemensamma medlemshanteringssystem arcMember, och görs sedan tillgängliga
för riksorganisationen samt för den/de föreningar du specificerat vid registreringen. Blir
du medlem direkt genom en av våra lokal- och/eller anslutna föreningar blir du även
automatiskt medlem i riksorganisationen, varför dina medlemsuppgifter även delas med
riksorganisationen på samma sätt som ovan.

Behörighet till medlemshanteringssystemet ges till utnämnda personer inom
PeaceWorks kansli(er), förbundsstyrelse, och föreningar, i samband med
undertecknande av PeaceWorks användarvillkor för arcMember. Denna behörighet är
personlig och kan inte överlåtas. Vid byte av gruppadministratör återkallas tidigare

2 Könsidentitet efterfrågas i bidragsgrundande syfte, för anonym användning i statistik över
PeaceWorks medlemmar vid ansökningar om finansiering av verksamheten.
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behörighet och ersättaren undertecknar ett eget avtal efter vilket denne får ett eget
inlogg. Behörigheten är endast giltig under användaravtalets giltighetstid; för personal vid
PeaceWorks kansli under dennes anställningstid, och för gruppadministratörer inom
PeaceWorks förbundsstyrelse och föreningsnätverk som längst fram till och med den
berörda föreningens nästkommande årsmöte.

Gruppadministratörerna vid PeaceWorks kansli(er), förbundsstyrelse, och de olika
föreningarna inom föreningsnätverket har ett delat ansvar över behandlingen av dina
personuppgifter. Administratörer inom föreningsnätverket är ansvariga för den
personuppgiftsbehandling som utförs lokalt medan administratörer vid PeaceWorks
kansli(er) och förbundsstyrelse ansvarar för den centrala hanteringen.

Med anledning av det delade personuppgiftsansvaret mellan kansli(er),
förbundsstyrelsen, och föreningsnätverket, kan lokala och/eller anslutna föreningar
komma att anta egna, mer strikta, policys för personuppgiftshantering. De gäller då som
ett komplement till detta dokument. Det går bra att kontakta de berörda föreningarna för
mer information om hur de hanterar personuppgifter lokalt.

6. Hur länge vi sparar dina medlemsuppgifter

Hur många år som PeaceWorks sparar dina medlemsuppgifter är avhängigt av rådande
villkor för redovisning av medlemsantal vid ansökan om MUCF:s statsbidrag, det bidrag
som utgör grundbulten i PeaceWorks löpande finansiering. Oftast efterfrågas fjolårets
medlemsantal vid ansökan om dessa bidrag, varför PeaceWorks som regel lagrar dina
medlemsuppgifter under det år du är medlem och ytterligare 12 månader därefter. Under
särskilda omständigheter, exemplifierat av Covid-19-pandemin, kan dock MUCF komma
att förändra dessa villkor och tillåta användning av tidigare års medlemsantal, under
vilken tid PeaceWorks förlänger lagringstiden med samma antal extra år. Frågor om detta
besvaras av PeaceWorks kansli(er).

7. Vilka vi delar dina medlemsuppgifter med

PeaceWorks ingick den 11 januari 2021 avtal med Westarc AB gällande
medlemshantering i systemet arcMember. Genom detta avtal agerar Westarc AB
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numera personuppgiftsbiträde åt PeaceWorks. I praktiken innebär detta avtal att de
personuppgifter som du delar med oss under ditt medlemskap i PeaceWorks kommer
att lagras och bearbetas även av Westarc AB. Mer specifikt innebär Westarcs roll
mottagande, uppdatering, strukturering, läsning, rättelse i förekommande fall, utskrift,
lagring, hantering av back‐up samt radering av medlemsuppgifter på uppdrag av
PeaceWorks. Detta görs självfallet i enlighet med EU:s dataskyddsförordning

De uppgifter du lämnar till oss kan även komma att lämnas ut till andra underleverantörer
som vi använder för att tillhandahålla våra tjänster. Det rör sig liksom med Westarc
framför allt om företag som sköter drift och underhåll av våra digitala system. Dessa
underleverantörer hanterar endast personuppgifter för vår räkning, men kan komma att
innebära att personuppgifter överförs till underleverantörer i länder utanför EU/EES,
däribland USA.

Varken PeaceWorks gruppadministratörer, Westarc, eller PeaceWorks underleverantörer
får dela dina uppgifter med annan part, eller hantera dina uppgifter för annat syfte än vad
som anges i denna policy.

Genom ditt medlemskap i PeaceWorks samtycker du till att ovanstående behandling
sker.

8. Begäran om registerutdrag

Du har rätt att en gång per år få ett utdrag på de uppgifter som vi har lagrade om dig,
samt information om hur dessa uppgifter hanteras av oss. Vill du vill veta mer om detta,
eller få dina uppgifter rättade eller raderade, är du välkommen att kontakta PeaceWorks
riksorganisation på info@peaceworks.se. Vänligen notera att radering av uppgifter kan ta
lite tid.

För frågor gällande hanteringen av dina uppgifter hos de lokal- eller anslutna föreningar
som du är medlem i tar du bäst kontakt direkt med den/de berörda föreningarna.
Aktuella kontaktuppgifter hittar du på PeaceWorks hemsida, https://peaceworks.se.
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