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Partners: Partners kan kontakta oss med information om dig, såsom vid en Swishbetalning framgår utöver 
telefonnumret fullständigt namn. 

Hur vi använder informationen vi samlar in 
Hur vi använder informationen beror på vilken del av vår verksamhet som du kommer i kontakt med. Nedan står 
det specifika syftet för olika information vi samlar in om dig. 

För att erbjuda dig verksamhet: Vi använder information vi får från dig för att bjuda in dig till aktiviteter och 
annat som kan vara av intresse för dig. 

För utveckling: Informationen vi får in kan användas för att analys och att dra slutsatser om hur vi kan förbättra 
vårt arbete och utveckla nya metoder och strategier för att växa som en kunskapsbaserad rörelse. 

För att kommunicera med dig om vår verksamhet: Vi använder informationen vi får av dig för att skicka 
information om verksamheten i form av nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om vad som sker i 
organisationen och hur du kan vara med och bidra såväl som att inspirera till ökat engagemang. 
 
För att ta kontakt med dig för att förnya medlemskap: Vi använder personuppgifter som lämnats in för att 
försöka ta kontakt med dig för att årligen förnya medlemskap. Väljer du att avstå medlemskap så tas information 
bort.  

För att marknadsföra, opinionsbilda och inspirera: Vi använder informationen för att marknadsföra och 
belysa viktiga samhällsfrågor som vi anser vara viktiga för en positiv samhällsutveckling. 

För säkerhet och trygghet: Vi använder informationen för att till exempel verifiera att du är medlem, 
kontrollera behörighet och förebyggande av bedrägerier. 

För att värna våra intressen och rättigheter i samhället: Med informationen vi samlar in kan vi påvisa att vi är 
en nationell organisation med medlemmar över hela landet och beredas en röst i olika forum. Likväl följer olika 
rättigheter för civilsamhällesorganisationer som statsbidrag och att söka projekt. 

Med ditt medgivande: Vi använder endast informationen om dig när du har gett oss ett medgivande till ett 
specifikt syfte. Till exempel skulle vi kunna använda en recension som du har skrivit i en av våra nyhetsbrev 
endast efter att du gett ditt medgivande till just det. 

Hur vi delar informationen vi samlar in 

Vi genomför verksamhet för att bidra till ett bättre samhälle, göra nytta och sträva efter Guds förnöjsamhet. 
Detta innebär att viss information behöver delas med tredje part. Detta görs på ett sätt som skyddar ditt intresse 
och din integritet i enlighet med gällande lagar. 

Dela med andra tjänsteanvändare 

När du är medlem eller förtroendevald delas din information med andra medlemmar, med din integritet i fokus. 

För kontakt: Som medlem kan dina kontaktuppgifter delas med förtroendevalda eller anställda i Muslimska 
Fredsrörelsen i syfte att administrera medlemsregistret, omförnya medlemskap eller informera om verksamhet. 
På så vis kan du bli kontaktad av förtroendevalda för att bli inbjuden till aktiviteter, för att bekräfta förnyat 
medlemskap eller för annan information kopplad till verksamheten. 

För samarbete: För dig som är förtroendevald och sitter i en styrelse så kan du e-posta, dela och skapa material 
som innehåller information om dig och ger andra möjlighet att se denna genom vårt intranät. Du skickar 
informationen som ska hamna på intranätet till kansliet och bestämmer själv vad som laddas upp på intranätet. 

Hantering av konton och administratörer: Administratörer kan när du blir förtroendevald och sitter i en 
styrelse med ditt medgivande skapa ett användarkonto åt dig. Administratören kan även skapa 
kommunikationsgrupper där man kan se varandras kontaktuppgifter och lagra information gemensamt i till 
exempel en styrelse. 

Delande med tredje part 

Vi delar information med tredje part som hjälper oss att arbeta, leverera, förbättra, modifiera och stötta vår 
verksamhet. 

Tjänsteleverantörer: Vi arbetar med tredje part som kan kvalitetssäkra eller förbättra våra processer, såsom 
revision för att granska att våra medlemsantal stämmer, att våra nyhetsbrev får en professionell layout och 
design, att betalningar kan ske smidigt och mer såsom hosting, backup, service, underhåll och tekniska verktyg. 
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Om tredje part behöver ha tillgång till områden som innehåller information om dig, så genomförs det med 
tydliga direktiv från oss för att skydda din personliga information. 

Samarbetspartners: Vi arbetar med tredje parter som erbjuder studier, tekniska tjänster och projektbidrag. Vi 
skulle kunna dela din information med dem genom deras tjänster för att underlätta till exempel registrering av 
utbildning eller fakturahantering. Vi kan även dela information med dessa om dig där du specifikt gett ditt 
medgivande att vi får dela informationen. 

Tredjeparts-appar: Du, din administratör eller andra medlemmar kan välja att lägga till nya funktioner genom 
att installera tredjeparts-appar i tekniska medlemstjänster som du använder. Gör du det så kan de få information 
om ditt namn, din e-postadress eller annan information som du har delat. Vi kontrollerar inte tredjeparts-appar 
och du behöver känna till deras egna integritetsvillkor. Om du inte vill att information ska delas med dem, 
avinstallera dem om du har installerat sådana appar. 

Länkar till tredjeparts-siter:Tjänsterna kan innehålla länkar som tar dig till andra websidor eller tjänster som 
har andra integritetspolicys som skiljer sig från våra. Om du skickar information till deras sida, så är det deras 
integritetspolicy som täcker den personliga informationen du skickade dit. Vi rekommenderar att du läser 
integritetspolicyn noga för varje ny websida du besöker. 

Social media-widgets:Tjänsterna kan innehålla länkar som tar dig till andra websidor eller tjänster som har 
andra integritetspolicys som skiljer sig från våra. Om du skickar information till deras sida, så är det deras 
integritetspolicy som täcker den personliga informationen du skickade dit. 

Trjedjeparts-widgets:Vissa av våra tjänster innehåller widgets och funktioner för social media, såsom knappar 
som gör att man kan dela på sociala medier från hemsidan. Använder du dig av dessa är det inte vår 
integritetspolicy som omfattas utan "sociala medie"-sidan som besitter ansvaret. 

Med ditt medgivande: Vi delar information om dig med tredje part när du har gett medgivande till oss att göra 
så. Till exempel så visar vi ibland personliga rekommendationer på vår hemsida för utbildningar, och med ditt 
medgivande kan vi även visa ditt namn i rekommendationen. 

Följande av lagar och skydd av rättigheter: I undantagsfall kan vi dela information om dig med tredje part om 
vi bedömer att det behövs för att (a) följa lagar, regler, juridiska processer eller myndigheters förfrågan i fråga 
om nationell säkerhet, (b) säkerställa att upprätthålla våra avtal, policys och föreskrifter, (c) skydda 
verksamhetens säkerhet och integritet, (d) skydda SMFR, våra medlemmar eller allmänheten från skada eller 
olagliga händelser, eller (e) reagera på en akut situation som vi i god tro kräver oss att agera för att förhindra död 
eller allvarlig kroppslig skada hos en individ. 

Hur vi lagrar och säkrar information vi samlar in 
lnformationslagring och säkerhet 

Vi använder vår hostingleverantör i Sverige som lagrar informationen vi samlar in via vår hemsida och vårt 
molnbaserade intranät i enlighet med gällande lagar och förordningar. 

Hur länge vi sparar information 

Hur länge vi sparar information om dig beror på vilken typ av information det är, och specificeras nedan. Efter 
den tiden anonymiserar vi din information och raderar data som inte längre behövs. 

Medlemsinformation: Vi sparar dina medlemsuppgifter så länge du är medlem eller dessa behövs för att 
redovisa medlemsstatistik. När ditt medlemskap har upphört och uppgifterna inte längre behövs för 
granskningar eller redovisningar anonymiseras dina personuppgifter och endast anonym statistik behålls för 
framtiden. 

Information som du delar. Om du skickar information kommer den att bestå hos de du skickar dem till. 
Avaktiverar du ett konto du har som förtroendevald så försvinner en del av informationen när du tar bort kontot, 
dock sparas till exempel meddelanden som du har skickat till andra hos dem som de fortfarande kan läsa. 

Hanterade konton: Om du har ett inloggningskonto så sparas informationen du har sparad hos dig så länge du 
har kontot aktivt. 
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Hur du kontrollerar din personliga information 
Du har olika rättigheter när det kommer till din personliga information. Nedan är en sammanfattning om dina 
val, hur du gör dem och om det finns några begränsningar. 

Dina val: Du har rätt att be om en kopia på vilken information vi har om dig, att invända mot att information om 
dig används, att be om raderande eller begränsande av din personliga information. 

Hanteringen sker manuellt genom att kontakta förbundskansliet via e-post och vid förfrågan om personlig 
information uttas en administrationsavgift varpå din personliga information letas fram och postas till dig. 

Förfrågan kan i vissa fall begränsas, till exempel ifall din förfrågan skulle avslöja information om en annan 
person, eller om du vill få information raderad som enligt lag måste sparas. 

Uppdaterande av din personliga information: För att förnya eller uppdatera din personliga information, ta 
kontakt med förbundskansliet. 

Radera din information: För att radera något av din personliga information, kontakta förbundskansliet. 

Begär att vi slutar använda din information: Om du inte vill att din information används i något specifikt syfte, 
kontakta förbundskansliet. 

Avsluta prenumeration på nyhetsbrev: Du kan i botten på nyhetsbrevet avsluta prenumerationen genom ett 
klick. 

Annan viktig integritetsinformation 

Förändringar i policyn 

En del av våra tjänster som Office 365 till våra förtroendevalda är till för användning av vår interna organisation, 
detta 

Kontakta oss 

Din integritet skyddas av Muslimska Fredsrörelsen - Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa. Om du har frågor 
eller funderingar om hur din personliga information hanteras, var vänlig att kontakta förbundskansliet. Uppgifter 
finns på vår hemsida www.muslimerforfred.org. 


