Barnens Vänners integritetspolicy
Barnens Vänner är måna om att skydda den personliga integriteten för alla parter som vi
får information om/ av.
Det gäller Barnens Vänners medlemmar, personer som kontaktar oss med frågor om
adoptionsförmedling eller biståndsverksamhet, de barn som våra utlandskontakter
skickar information om, anställda, samt andra som av olika skäl kontaktar oss. Det gäller
också oavsett på vilket sätt kontakten tas, t ex via telefon eller e-post.
All hantering av erhållen information har sin grund i General Data Protection Regulation –
GDPR – som ersätter den hittillsvarande svenska Personuppgiftslagen (PuL).
Information om oss och vårt ansvar
Barnens Vänner med organisationsnummer 897000-7459 och adress Box 123, 943 23,
Öjebyn, är personuppgiftsansvarig.
Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?
Anledningen till att Barnens Vänner behandlar personuppgifter handlar om att vi ska vara
behjälpliga i olika ändamål som rör vår verksamhet, vilket främst är att förmedla
internationella adoptioner.
I samband med att personer registrerar sig som medlem och adoptionssökande hos
Barnens Vänner lagras dennes personuppgifter i våra medlems- och adoptionsregister.
I de fall där det inte leder till någon adoption raderas alla personuppgifter senast 18
månader efter avslutat medlemskap.
När det gäller ärenden som resulterar i en adoption är Barnens Vänner enligt Lag
(1997:192) om internationell adoptionsförmedling ålagda att spara all dokumentation
gällande adoptionen så länge den kan antas ha betydelse för den som förmedlats för
adoption genom Barnens Vänner, eller för honom eller henne närstående personer.
Förutom i direkt samband med adoptionen och efterföljande uppföljningsrapportering till
ursprungslandet kan personuppgifterna användas t ex;
•
•
•

när förfrågningar kommer från en samarbetsorganisation i utlandet eller ev.
biologisk familj i utlandet, där en specifik familj eftersöks
inför olika arrangemang som vänder sig till en specifik grupp av våra medlemmar,
tex alla som adopterat från en viss kontakt och/eller de som adopterat vid samma
tidpunkt
när adopterade via föreningen vill söka sitt biologiska ursprung/biologisk familj
och/eller när de efterfrågar handlingar gällande sin adoption

Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Barnens Vänner lämnar ej ut sparad information till tredje man annat än efter ditt/ert
uttryckliga medgivande och godkännande eller, i särskilda undantagsfall, när det finns ett
befogat intresse av att dela med sig av information såsom gentemot relevant svensk
myndighet eller relevant myndighet eller motsvarande i det land i vilket din/er adoption
förmedlas.
Vilka rättigheter har du?
Du som har information registrerad hos Barnens Vänner har flera rättigheter som vi vill
informera om;
•
•
•
•

•
•

Du har rätt att begära ut ett registerutdrag över vilken information som Barnens
Vänner har registrerad om dig
Du har rätt att få dina personuppgifter rättade i de fall de skulle vara felaktiga
Du kan ha rätt att begära att Barnens Vänner ska radera uppgifter om dig. Detta
är förutsatt att det inte strider mot den lagliga grund vi har för behandlingen av
uppgifterna, t ex i lag (1997:192) om internationell adoptionsförmedling
Du kan ha rätt att begära att Barnens Vänner ska begränsa behandlingen av dina
uppgifter. Detta är förutsatt att det inte strider mot den lagliga grund vi har för
behandlingen av uppgifterna, t ex i lag (1997:192) om internationell
adoptionsförmedling
Du har alltid rätt att motsätta dig att Barnens Vänner använder uppgifterna om
dig i aktiviteter som rör marknadsföring och kan kontakta oss för att avstå från
detta
Är du missnöjd med Barnens Vänners hantering kan du kontakta oss eller
tillsynsmyndigheten Datainspektionen

Kontaktinformation
Vi hjälper dig/ er gärna om du/ ni vill ha mer information. Vårt telefonnummer är 0911665 00 och vår mailadress är bv@bvadopt.se
Mer information om Barnens Vänner finns på vår hemsida www.bvadopt.se

