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R I K T L I N J E R  F Ö R  B A R N E T S  B Ä S T A  I D E E L L  F Ö R E N I N G :   

BEHANDLING AV KONTAKTINFORMATION  

Ideella föreningen Barnets bästa verkar för att socialtjänstens med fleras barnutredningar ska 
bli rättssäkra, vara för barnets bästa och vara inriktade på att frigöra människors resurser.  

För föreningens syften ovan använder vi kontaktinformation för att informera dig i syfte att 
sprida kunskap, aktivera och organisera människor och grupper.  

Vi har små resurser och det mesta av arbetet sker på ideell fritid och vi har därför ingen  
löpande översikt eller resurser för att direkt kunna hantera förfrågningar eller att direkt ordna 
raderingar av information, men vi tror oss ha bra rutiner för att det snart ska vara korrekt han-
terat.  

OM REGISTREING OCH LAGRING AV KONTAKTUPPGIFTER 

De uppgifter vi har om dig är de du vid något tillfälle gett oss. Framförallt sker detta via  
kontaktformuläret på hemsidan eller om du via hemsidan skänkt en gåva men även uppgifter vi 
kan ha fått av dig vid något av våra möten eller flygbladsutdelningar eller liknande eller om du i 
mejl, telefonsamtal eller brev begärt att få information från föreningen. 

Vi registrerar personuppgifter som för och efternamn, mejladress, telefonnummer, och postort. 
Vi registrerar kanske även när och varför vi fick dessa informationsuppgifter (som om man har 
fyllt i vårt registreringsformulär eller en kontaktlista på ett möte) och eventuella önskemål man 
haft (till exempel. starta studiecirkel). 

Vi delar inte personuppgifter om dig med andra utan att först få ditt tillstånd. Undantag är de 
fall då vi enligt lag är tvungna att lämna ut dessa till Svenska myndigheter 

Uppgifterna vi fått av dig lagras i ”molnet” hos en tredjepartleverantör som hanterar  
uppgifterna med samma skyddsnivå som vi.  

DU HAR RÄTT ATT FÅ  

UT INFORMTION OM DE KONTAKTUPPGIFTER VI HAR OM DIG 

Vill man ha reda på vilka kontaktuppgifter vi har om dig som individ så mejlar man till oss på 
redaktionen@barnetsbasta.org så återvänder vi med den information vi har så snart vi kan. 

DU HAR RÄTT ATT FÅ  

DE KONTAKTUPPGIFTER VI HAR OM DIG RÄTTADE ELLER RADERADE 

Meddela oss på redaktionen@barnetsbasta.org om du vill ha dina kontaktuppgifter raderade. 
Vi avser att inom 72 timmar ha raderat dem.  Vi har idag inga resurser för att automatiserat  
verifiera att kontaktuppgifter är korrekta.  

ÅTGÄRDER OM PERSONUPPGIFTER ÄVENTYRAS 

Om personuppgifter äventyras så är vår målsättning att meddela Datainspektionen inom 72 
timmar efter att vi förstår att det har skett. Återigen vi är en ideell förening med knappa resur-
ser. 


