
 
 
 
 
 
 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT 
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN 

 
Advokater utan gränser (AUG) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi 

erhåller genom föreningens verksamhet. AUG ansvarar för dina personuppgifter i 

enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679). 

 

AUG samlar in dina personuppgifter i följande situationer 

 

- Du engagerar dig som volontär i AUG, 

- Du fyller i dina personuppgifter eller kontaktar oss via någon av våra plattformar, 

exempelvis advokaterutangranser.se, via telefon, sociala medier, post eller e-post, 

- Du anmäler dig till vårt månadsbrev,  

- Du registrerar dig som medlem,  

- Du skänker en gåva,  

- Du deltar i någon av våra utbildningar, seminarier eller liknande evenemang,   

- Du besöker någon av våra digitala kanaler, exempelvis hemsidan eller sociala 

medier. Det gäller trafikdata, platsdata och annan kommunikationsdata samt 

spårbarhetsidentifikation.  

 

 

 



 

Vilken typ av personuppgifter vi samlar in kan variera beroende på vilken kontakt du har 

med oss. Det kan röra sig om följande uppgifter 

 

- Person och kontaktuppgifter, exempelvis namn, telefonnummer, mail- eller 

postadress. 

- Betalningsuppgifter samt fakturainformation och kontonummer. 

 

Varför behöver AUG behandla dina personuppgifter 

Advokater utan gränser är en svensk ideell, politiskt och religiöst obunden organisation 

som arbetar för fria och oberoende advokater världen över. I arbetet för att nå vårt mål 

behöver vi medlemmar, frivilliga och givare som deltar i vår verksamhet. All behandling 

av dina personuppgifter sker endast i syfte att möjliggöra och administrera sådan 

verksamhet som är förenlig med AUG:s stadgar. De personuppgifter vi samlar in kan 

komma att användas för att kontakta dig rörande viktig information om vår verksamhet 

eller för att ge mer specifik information om kommande evenemang.  

 

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är avtalet om medlemskap. Det kan 

också vara att svensk lagstiftning, exempelvis bokföringslagen eller sekretesslagen, kräver 

att AUG behandlar dina personuppgifter på ett särskilt sätt. I vissa fall har AUG även ett 

s.k. berättigat intresse av att behandla personuppgifter; exempelvis för att administrera 

gåvor, besvara förfrågningar eller kommunicera verksamhetsaktiviteter.  

 

Vem får ta del av dina personuppgifter 

AUG kan för föreningens ändamål behöva dela dina personuppgifter med av oss utvalda 

tredje parter. Om detta sker vidtar AUG alla rimliga juridiska, tekniska och 

organisatoriska åtgärder för att dina personuppgifter ska behandlas säkert och med en 

adekvat skyddsnivå. Endast de personer som behöver behandla dina personuppgifter i 

syfte att uppnå AUG:s ändamål har tillgång till uppgifterna ifråga. Du har rätt att motsätta 

dig utlämning av uppgifter till tredje part.  

 

 



AUG samarbetar med parter som behandlar personuppgifter inom EU/EES. 

AUG säljer inte personuppgifter till tredje part.  

 

Hur länge sparas dina personuppgifter 

AUG behandlar dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt eller så 

länge som du vill ha en kontakt med AUG. Det medför att olika uppgifter sparas olika 

länge. Vi följer lagkrav på att spara uppgifter under längre tid i de fall det finns.  

 

Registrerades rätt till tillgång m.m. 

Du har rätt att få information och tillgång till de personuppgifter som AUG behandlar i 

form av ett registerutdrag. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter rättade, att få 

dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga samt att få 

information om hur länge dina uppgifter lagras. För det fall du är missnöjd med AUG:s 

behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in klagomål till 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).   

 

Länkar till andra webbplatser 

I händelse att AUG:s hemsida eller sociala medier innehåller länkar till tredje parts digitala 

plattformar är dessa länkar endast för informationssyfte. AUG ansvarar inte för innehåll 

på tredje parts digitala plattformar. AUG ansvarar inte heller för skador eller förluster 

som skulle kunna uppstå vid användningen av nämnda länkar.  

 

Kontakta personuppgiftsansvarig 

Om du har frågor kring våra riktlinjer för behandling av personuppgifter kan du kontakta 

styrelsen för Advokater utan gränser på någon av följande adresser 

 

Advokater utan gränser  

c/o KRIM Advokater 

Box 377 

101 27 Stockholm 

 

E-post: info@advokaterutangranser.se 

mailto:info@advokaterutangranser.se


 

Övrigt 

Organisationsnummer: 802408-9701 

 

Om AUG gör ändringar beträffande vår behandling av personuppgifter kommer en 

uppdaterad version av detta dokument publiceras på advokaterutangranser.se. 

 

 

Senast uppdaterat 2022-03-07 

 
  

 


