helloworld.se

Hello World! Ideell Förening Personuppgiftspolicy
Hello World! Ideell Förening, organisationsnummer: 802495-3815 (”Hello World!”)
personuppgiftspolicy:
Kontaktuppgifter:
Postadress: Örnbogatan 25, 167 66 Bromma
E-post: info@helloworld.se

Som ett led i vår verksamhet är det nödvändigt att behandla vissa personuppgifter om såväl de
barn som önskar delta i vår verksamhet som barnens vårdnadshavare. För att få delta i
verksamheten måste både barnet självt samt minst en vårdnadshavare per barn vara
medlemmar i föreningen. Att säkerställa en korrekt och säker hantering av dessa
personuppgifter är mycket viktigt för oss. Denna personuppgiftspolicy tillsammans med den
information som lämnas i samband med anmälan beskriver hur vi i egenskap av
personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifterna ifråga.
Endast vårdnadshavare till ett barn som önskar deltaga i vår verksamhet får lämna ut barnets
personuppgifter till oss. Barnet får alltså inte anmäla sig självt. Vissa uppgifter måste lämnas för
att konton för vårdnadshavare samt barn skall kunna skapas och för att en anmälan ska kunna
administreras medan andra är frivilliga. Vilka uppgifter som är obligatoriska framgår av
formuläret för att skapa konton respektive i varje anmälan.
De typer av personuppgifter som vi behandlar är de som du som vårdnadshavare lämnar om ditt
barn och dig själv i samband med att du skapar konton, när du gör en anmälan till vår
verksamhet eller vid andra kontakter med oss.
De uppgifter som vi samlar in avseende dig som vårdnadshavare och i förekommande fall även
dig som vuxen stödmedlem utan barn i verksamheten inkluderar: För- och efternamn, e-post
och telefonnummer.
De uppgifter som vi samlar in avseende ditt barn inkluderar: För- och efternamn,
personnummer, kön, mobiltelefonnummer, adress samt eventuell e-post.
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Vi använder dessa uppgifter för att hålla ett aktuellt medlemsregister och för att vi skall kunna
informera våra medlemmar och dess vårdnadshavare om föreningens verksamhet samt kalla till
årlig föreningsstämma.
Vi använder också dessa uppgifter för att kunna administrera anmälan till läger, meetups eller
annat event och för att kunna kommunicera med dig i saker som rör den verksamhet du anmält
ditt barn till samt för att komma i kontakt med ditt barn i samband med verksamheten.
I samband med anmälan till vår verksamhet samlar vi även in ytterligare typer av uppgifter om
ditt barn, exempelvis om simkunnighet, eventuella allergier eller behov av specialkost och
mediciner, samt sådana andra uppgifter om ditt barn som du väljer att lämna vid anmälan till ett
läger, meetup eller annat event eller vid andra kontakter med oss. Vi använder dessa uppgifter
till att kunna registrera ditt barn för ett speciellt läger, meetup eller annat event och ett visst
utbildningsspår, för att hitta lämpliga rumskamrater vid övernattningsläger, för att vid behov
kunna komma i kontakt med ditt barn i samband med verksamheten, för att se till att ditt barn
får rätt kost och, vid behov, får hjälp med att ta sina mediciner och i övrigt för att säkerställa att
ditt barn får en så trevlig och säker upplevelse som möjligt hos oss.
Om du ansöker om reducerade deltagaravgifter för ett barn kommer vi också att samla in och
registrera personnummer för barnets samtliga vårdnadshavare för att genom kontakter med
relevanta myndigheter (exempelvis Skatteverket) eller genom anlitande av
kreditupplysningsföretag samla in uppgifter om vårdnadshavarnas sammanlagda inkomst före
skatt.
De personuppgifter som vi behandlar om dig och ditt barn kan komma att lämnas ut till bolag
som Hello World! anlitar för att utföra tjänster åt Hello World! (exempelvis IT-tjänster och
övriga tjänster som behövs för att kunna bedriva verksamheten). Dessa så kallade
personuppgiftsbiträden kan då komma att behandla personuppgifterna i enlighet med de
instruktioner som Hello World! lämnar.
Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter som vi sparat om
dig och ditt barn samt hur de behandlas (så kallat registerutdrag). Kontakta oss i så fall genom
att skicka ett undertecknat brev till adressen ovan. Vi kommer också om du begär det rätta eller
radera uppgifter som vi sparat och som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
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