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Missing People Integritetspolicy - hur vi hanterar dina personuppgifter
Vilken informationen vi samlar in om dig
Missing People Sweden (802463-5867) hanterar personuppgifter inkomna via vårt
skallgångs- samt medlemsformulär, samt via gåvor från privatpersoner, företag eller
organisationer och lagras sedan i det digitala medlemshanteringssystemet NGO PRO
som tillhandahålls av Bonigi AB (556768-5424). De uppgifter vi sparar om dig är namn,
adress, telefonnummer samt personnummer. Namn och personnummer lagras för att
undvika dubbletter i vårt medlemshanteringssystem, adress lagras för att kunna göra
brevutskick samt telefonnumret (SMS) för att larma ut när en sökinsats sker. Du har
även möjlighet att lämna ytterligare information rörande specialkunskaper, utbildningar
samt innehav av specialfordon som är relevant för vårt ändamål.
Gåvor skänkta av privatpersoner, företag eller organisationer inkommer antingen med
uttalad avsändare eller som anonym avsändare. Missing People lagrar informationen
om eventuell avsändare för att kunna tacka samt följa upp med information om hur
gåvan stöttat vår verksamhet. Att härleda gåvor till en specifik avsändare möjliggör för
givaren att återkomma och önska skänka samma belopp som tidigare – en uppgift vi
då enkelt kan söka fram. Du som givare kan när som helst kontakta oss på
info@missingpeople.se för att kräva att vi raderar all givarhistorik.
Registreringar sker alltid på eget initiativ genom ett digitalt formulär på Missing Peoples
hemsida. Genom att registrera dig, godkänner och accepterar du den hantering av
personuppgifter som Missing People bedriver. När du har registrerat dig i vårt
medlems- eller skallgångsregister kan du kontakta oss på info@missingpeople.se för
att be om ett registerutdrag över vilken information vi har sparat om dig. All
personuppgiftshantering sker i enlighet med den uppdaterade dataskyddsförordningen
GDPR (General Data Protection Regulation).

Hur vi samlar in informationen om dig
När en person registrerar sig i NGO PRO eller skänker en gåva så lagras informationen
i vårt medlemshanteringssystem. Från detta system utför vi sedan sms-, mejl- och
brevutskick för utsändning av information, samt annan bearbetning. Du kan när som
helst kontakta oss på info@missingpeople.se för att avregistrera dig helt eller delvis från
dessa utskick. Alla våra registrerade medlemmar, skallgångsregistrerade samt givare
kan när som helst be om att bli borttagen från NGO PRO.

Hur vi lagrar och skyddar informationen om dig
Vi lagrar alla personuppgifter i medlemshanteringssystemet NGO PRO. Systemet
innefattar en mängd olika behörigheter där endast kansliet, styrelsens kassör, 1 extern
ekonomisk konsult, IT-ansvariga samt jourpersonal har åtkomst för att se personliga
uppgifter. Våra regionalavdelningar har ingen åtkomst till givare-, medlems- eller
skallgångsregister.

För att logga in i NGO PRO krävs ett för varje person unikt användarnamn och
lösenord. Inga register innehållande personuppgifter förs på kansliet, hos styrelsen,
våra arbetsgrupper eller hos våra regionalavdelningar. Alla personer med datorer eller
annan digital utrustning som har åtkomst till NGO PRO följer vår interna ITsäkerhetspolicy för att säkerställa och skydda dina personuppgifter. 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. Dina personuppgifter delas inte på något sätt med andra (tredje parter) och vi
säljer aldrig vidare dina personuppgifter.
Missing Peoples personuppgiftshantering bedrivs endast i syfte att underlätta för
verksamhetens ändamål – att hitta försvunna människor. Dataskyddsansvarig
(DPO) för Missing People är Samuel Persson. Vid några som helst frågor
angående hur vi förhåller oss till GDPR-förordningen, vänligen kontakta oss på
info@missingpeople.se.

