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STIFTELSEN YOUNG SOLIDARITY FOUNDATION:S (1825) INTEGRITETSPOLICY  

Som ett led i vår verksamhet behandlar vi personuppgifter om dig. Din integritet är viktig för 
oss och vi är måna om att vara transparenta med vilka uppgifter om dig som vi behandlar 
och varför. Vi har därför tagit fram denna integritetspolicy som beskriver vår behandling av 
dina uppgifter.  
 
Personuppgiftsansvarig: Stiftelsen Young Solidarity Foundation (1825), org. nr. 802481-2946 
är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna 
policy. 

1. Personuppgifter som behandlas inom ramen för vårt gruppsamtalsstöd  

 Vilka personuppgifter vi behandlar om dig 

Vi behandlar följande typer av personuppgifter om dig som deltar i gruppsamtal 
genom 1825: 

• Namn 

• Födelsedatum (ej fyra sista sifforna) 

• Det kön du identifierar dig sig som 

• Mobilnummer 

• E-postadress 

• In case of emergency: Kontaktdetaljer till närmsta anhörig (denna uppgift 
är frivillig att tillhandahålla oss) 

Tillhandahållande av personuppgifter är inte ett lagstadgat krav men är, med 
undantag för kontakt till närmsta anhörig (vilket är frivilligt att lämna), 
nödvändigt för att du ska kunna delta i sessionerna. Om du inte lämnar dina 
personuppgifter till oss kan det påverka dina möjligheter att göra det. 

 Varför vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund 

Ändamål Rättsliga grunder 

För att kunna kontakta dig och bjuda in 
till sessioner. 

Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra vårt avtal med dig om att 
erbjuda gruppsamtalsstöd. 

 

 Vem som får tillgång till dina personuppgifter  
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Dina personuppgifter kommer inte att delas med någon utanför 1825. 

 Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter 

Personuppgifterna raderas när det samtalsprojekt som du deltar i avslutas. Du 
kan även när som helst begära att vi raderar dina uppgifter. I så fall kommer du 
dock inte kunna fortsätta delta i samtalsgruppen.  

2. Överföring av personuppgifter till tredje land  

Dina personuppgifter kommer att behandlas inom EU/EES.  

3. Dina rättigheter  

Nedan följer en beskrivning av de rättigheter du har avseende vår behandling av 
dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att 
kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).  

Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling  

Du kan när som helst återkalla hela eller del av samtycke som du lämnat, med 
verkan från och med återkallelsen.  

Du har rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas baserat på en 
intresseavvägning. Som huvudregel kommer vi då inte fortsätta att behandla de 
personuppgifter som omfattas av invändningen men en bedömning kommer 
göras från fall till fall av om vi fortsatt behöver behandla personuppgifterna och 
har lagligt stöd för det. 

Rätt till tillgång 

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi behandlar 
om dig och hur uppgifterna behandlas. Du har även rätt att begära en kopia av 
de personuppgifter som behandlas av oss.  

Rätt till rättelse  

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga uppgifter rättade och att be oss 
komplettera ofullständiga uppgifter genom att lämna oss korrekta uppgifter.  

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning  

Du har när som helst rätt att begära radering av dina personuppgifter, t.ex. om 
behandlingen inte längre är relevant i förhållande till ändamålet uppgifterna 
samlades in för eller om du invänder mot behandling som sker baserat på en 
intresseavvägning.  

Du kan även begära att viss behandling av dina uppgifter begränsas, t.ex. om du 
invänder mot uppgifternas riktighet.  

Rätt till dataportabilitet  
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Om du har lämnat ditt samtycke eller om vi grundar behandlingen på avtal med 
dig har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss 
i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa 
till en annan personuppgiftsansvarig eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till 
en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.  

Rätt att inge klagomål  

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till 
Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).  

4. Våra kontaktuppgifter  

Stiftelsen Young Solidarity Foundation (1825 – terapicenter för unga vuxna)  
Org. nr: 802481-2946 
Postadress: Fleminggatan 113, 112 45 Stockholm  
Telefon: 08-121 539 82 
E-post: dataskydd@1825.nu 
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