
 

 

 

Integritetspolicy för gåvogivare till Rotary Doctors Sweden 

Rotary Doctors Sweden är mån om att du ska känna dig trygg i alla dina kontakter med oss. Vi följer 
dataskyddsförordningen GDPR. Detta betyder att vi respekterar din personliga integritet och din rätt 
att ha kontroll över dina personuppgifter. I vår integritetspolicy beskriver vi vilka uppgifter som 
samlas in, för vilket syfte och hur Rotary Doctors Sweden behandlar dina personuppgifter när du 
skänker en gåva till oss. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss. 

Vilka uppgifter samlar vi in, och vad används de för:  

När du skänker en gåva registrerar vi ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt inom 

vilken del av Sverige som du bor. Vid behov kan en del uppgifter hämtas från medlemsregistret för 

Rotary i ditt distrikt. Vi gör detta för att kunna utföra följande arbetsuppgifter:  

• Att registrera den gåvan som du gett.   

• Att tacka för gåvan som du gett. 

• Att följa upp eventuella beställningar av kort eller andra produkter som du gjort.  

• Att kunna svara på frågor om vilka gåvor som du har gett. Vi ger bara ut denna information 

direkt till personen som gett gåvan.  

• För bokföring av gåvor enligt bokföringslagen.  

• Uppgifter om gåvor över 200 kr som inte är anonyma lämnas till Skatteverket i enlighet med 

lagen om skattereduktion för gåvor till ideella ändamål.   

• I vissa fall kan gåvor från individer nämnas i nyhetsbrev eller sociala medier men då blir du 

tillfrågad och har godkänt detta på förhand.  

Rotary Doctors Sweden värderar sina givare högt, de personuppgifter som vi får i samband med att 

du ger en gåva använder vi endast för att på ett bra sätt se till att din avsikt med gåvan kan realiseras 

samt följa den lagstiftning som finns.  

Om du uppger att du vill vara anonym när du skänker din gåva registreras inga uppgifter, då kan vi 

heller inte ge information om din gåva till dig själv i efterhand och inte lämna uppgifter till 

skattemyndigheten.  

Laglig grund och rutiner för behandling av personuppgifter: 

Den lagliga grund som behandlingen av personuppgifter är:  

Användning Laglig grund 

• Att kunna registrera vem som har gett 
gåvan.  

• För att tacka för gåvan som du gett. 

• För att följa upp eventuella 
beställningar av kort eller andra 
produkter.  

• För att kunna svara på frågor om vilka 
gåvor som du har gett.  

• För att uppfylla det avtal mellan 
gåvogivare och Rotary Doctors Sweden 
som en gåva utgör. 

 

• För bokföring av gåvor.   • Bokföringslagen 



• Uppgifterna används också på en 
generell aggregerad nivå, för att följa 
den totala utvecklingen av intäkter, 
t.ex. för att se från vilka delar av Sverige 
vi får gåvor och rapportera tillbaka.  

• Berättigat intresse. Personuppgifter 
ligger endast till grund för analyser och 
syns inte i de slutsatser/ 
sammanfattningar som görs.   

 

• I vissa fall kan gåvor från individer 
nämnas på sociala medier och i 
nyhetsbrev men endast om du blivit 
tillfrågad om det på förhand.  

 

• Samtycke.  

 

Dina rättigheter: 

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi registrerar om dig och på vilken laglig 

grund. Vi rättar också uppgifter då vi får information om felaktigheter. Viss information kan vi radera 

på förfrågan från dig, men i vissa fall finns lagar som binder oss göra viss registrering om gåvan inte 

skänkts som anonym.   

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av berättigat intresse. 
Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns 
skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Du har rätt att inge eventuella klagomål 
angående behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Du kan kontakta Rotary Doctors Sweden genom info@rotarydoctors.se.  
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