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Missing People Integritetspolicy - hur vi hanterar dina personuppgifter  
För Missing People Sweden (802463-5867) är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av 
dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina 
rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Missing People är en svensk organisation som bedriver all sin 
verksamhet och sitt ändamål i Sverige. Dina personuppgifter finns endast tillgängliga för Missing People inom 
Sveriges gränser. 
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. 
Kontaktuppgifter står sist i denna text.  
 

Om förändringar i integritetspolicyn 
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av policyn finns alltid på vår 
webbplats https://missingpeople.se/. 
 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?  
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den 
personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-
postadresser.  
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar 
om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, 
bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.  
 

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar? 
Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. En 
personuppgiftsansvarig kan till exempel vara en kommun, myndighet, organisation eller ett företag. 
Missing People Sweden ansvarar för de personuppgifter vi lagrar. Organisationsnummer är 802463-5867. 
Adress: Arenavägen 29, 121 77 Johanneshov. 
Om du har frågor om dina personuppgifter kan du kontakta oss via: info@missingpeople.se 
 

Personuppgiftsbiträden 
I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för 
medlemsregister och insamlingsaktiviteter. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar 
personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. 
När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har 
för behandlingen. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden där de garanterar säkerheten för de 
personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav som gäller 
internationell överföring av personuppgifter. 
 

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga  
Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till 
exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller 



myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig 
gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering. 
Vi förmedlar aldrig dina personuppgifter till någon annan tredje part. 
 

Var behandlar vi dina personuppgifter? 
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom Sverige. Går inte det, väljer vi liknande 
lösningar inom EU. 
 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför? 

Som företagssponsor 
För att administrera företagets gåva lagrar vi vissa av dina personuppgifter i vårt gåvoregister. 
De personuppgifter vi lagrar är: 

• Namn. 
• Kontaktuppgifter (till exempel adress, e-post och telefonnummer). 
• Din kommunikation med oss. 

De behandlingar som utförs är: 
• Registrering och identifiering för att hantera för att hantera företagets gåva. 
• Insamling av e-postadresser och telefonnummer för att ge dig information om hur gåvan används samt 

olika insamlingsaktiviteter. 
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att hantera gåvan. 
Detta så kallade berättigade intresse tillsammans med det ingångna avtalet utgör en rättslig grund för oss att 
spara dina personuppgifter.  
Uppgifterna sparas i 7 år i enlighet med god redovisningssed samt bokföringslagen.  
 

Som privat givare 
För att administrera din gåva lagrar vi vissa av dina personuppgifter i vårt gåvoregister. 
De personuppgifter vi lagrar är: 

• Namn. 
• Kontaktuppgifter (till exempel adress, e-post och telefonnummer). 
• Din kommunikation med oss. 

De behandlingar som utförs är: 
• Registrering och identifiering för att hantera för att hantera din gåva. 
• Insamling av e-postadresser och telefonnummer för att ge dig information om hur gåvan används samt 

olika insamlingsaktiviteter. 
 
För att kunna uppfylla våra förpliktelser utlämnas nödvändiga uppgifter till exempel begravningsbyrå, 
blomsterleverantör, mottagare av minnesgåvor samt anhöriga. 
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att hantera gåvan.  
Detta så kallade berättigade intresse tillsammans med det ingångna avtalet utgör en rättslig grund för oss att 
spara dina personuppgifter.  
Uppgifterna sparas i 7 år i enlighet med god redovisningssed samt bokföringslagen.  
 

Som medlem i föreningen 
För att administrera ditt medlemskap och hantera medlemsserviceärenden och Mina sidor, lagrar vi vissa av dina 
personuppgifter i vårt medlemsregister. 
De personuppgifter vi lagrar är: 

• Namn. 
• Kontaktuppgifter (till exempel adress, e-post och telefonnummer). 
• Personnummer / samordningsnummer (för att undvika dubbletter i vårt medlemsregister) 
• Användarnamn och lösenord. 
• Inställningar i din profil. 



• Din kommunikation med oss. 
• Övriga användaruppgifter för Mina sidor. 

De behandlingar som utförs är: 
• Registrering och identifiering för att hantera inloggning till Min Sida samt för att hantera 

medlemskapet. 
• Insamling av e-postadresser för att skicka ut nyhetsbrev, samt ge dig information om vår verksamhet 

samt olika insamlingsaktiviteter. 
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att hantera 
medlemsserviceärenden. Detta så kallade berättigade intresse tillsammans med det ingångna avtalet utgör en 
rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter. När du blir medlem får du också information om hur vi 
behandlar dina personuppgifter. 
Uppgifterna sparas i 36 månader efter avslutat medlemskap. Vi behöver behålla dina uppgifter en tid ifall du 
kommer tillbaka som medlem samt för att kunna se historik i våra system. 
 

Som medlem i vårt sökregister 
För att administrera ditt intresse av att få ett meddelande (SMS) i samband vid en planerad sökinsats, lagrar vi 
vissa av dina personuppgifter i vårt sökarregister. 
De personuppgifter vi lagrar är: 

• Namn. 
• Kontaktuppgifter (till exempel adress, e-post och telefonnummer). 

De behandlingar som utförs är: 
• Registrering och identifiering för att hantera din anmälan. 
• Insamling av e-postadresser för att ge dig information om vår verksamhet samt olika 

insamlingsaktiviteter. 
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att kalla till 
sökinsats. Detta så kallade berättigade intresse utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter.  
Uppgifterna sparas tills du väljer att inte finnas med i vårt sökarregister.  
 

Som deltagare vid sökinsatser 
När du ansluter till en sökinsats kommer du bli ombedd att registrera dig på en av våra sökarlistor.  
De personuppgifter vi lagrar är: 

• Namn 
• Telefonnummer 
• Personnummer / samordningsnummer (vid de tillfällen polisen kräver det) 

De behandlingar som utförs är: 
• Registrering av ditt deltagande vid sökinsatsen 

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse utifrån 
försäkringssynpunkt. Detta så kallade berättigade intresse utgör en rättslig grund för oss att spara dina 
personuppgifter.  
Uppgifterna sparas tillsammans med övrig information kring en sökinsats så länge som ärendet sparas  
 

Som anhörig eller försvunnen 
Som anhörig eller försvunnen samlar vi in information om dig för att kunna genomföra en sökinsats så effektivt 
som möjligt. 
De personuppgifter vi lagrar är: 

• Namn 
• Kontaktuppgifter (till exempel adress, e-post och telefonnummer). 
• Personnummer / samordningsnummer (den försvunne) 
• Signalement (den försvunne) 
• Korrespondens mellan anhörig och Missing People 

De behandlingar som utförs är: 
• Registrering av ärendet. 
• Insamling av ytterligare information av värde för att kunna genomföra sökinsatsen effektivt. 

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse. Detta så kallade 
berättigade intresse utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter.  



Uppgifterna sparas tillsammans med övrig information kring en sökinsats i max 36 månader. Efter 12 månader 
anonymiseras personuppgifterna och ligger till grund för statistiskt underlag i syfte av att förbättra våra 
sökinsatser. 
 

Som anställd 
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning 
samt uppgifter som du gett om närmast anhörig. 
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig 
och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal. 
 
 

Direktmarknadsföring baserad på samtycke 
För det fall Missing People i insamlings- eller marknadsföringssyfte vill fortsätta att behandla personuppgifter för 
potentiella och tidigare medlemmar (äldre än tolv (12) månader efter det att avtalsförhållandet upphört) krävs 
den registrerades samtycke. 
 
Om den registrerade har tillhandahållit sådant samtycke utgör samtycket den legala grunden för en sådan 
behandling. Om den registrerade på frivillig väg har lämnat sina personuppgifter för ett visst ändamål och i 
samband därmed har informerats om behandlingen anses den registrerade ha samtyckt till behandlingen.  
 
Information och erbjudanden om insamlings- och marknadsaktiviteter kan komma att lämnas per telefon, brev, 
e-post, SMS och/eller motsvarande kontaktvägar för kommunikation. Behandlingen kommer att ske under den 
tid som samtycket inte har återkallats av den registrerade. Den registrerade har rätt att när som helst motsätta 
sig denna behandling och därigenom återkalla sitt samtycke. 
 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?  
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i 
bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år. 
 

Vad är dina rättigheter som registrerad?  
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar 
vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall 
radering. 
 

Webbplatsinteraktion 
Vid besök på vår webbplats kan information från webbläsare både hämtas och lagras, vanligtvis i form av 
cookies, i syfte att optimera både funktion och upplevelse av webbsidan. Informationen består i regel av 
webbplatsbesökarens preferenser samt information om från vilken enhet besöket sker. Däremot sker ingen 
identifiering av besökaren. Även om någon identifiering inte sker krävs ett uttryckligt och informerat samtycke 
från webbplatsbesökaren för att Missing People ska få använda sig av cookies. Om webbplatsbesökaren har 
tillhandahållit ett sådant samtycke utgör samtycket den legala grunden för behandlingen.  
 

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter. 
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta info@missingpeople.se. 
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid 
här på webbplatsen. 




