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Lättläst version av integritetspolicy för Fair Action 
Antagen av styrelsen den 9 juni 2021 
 
Detta är en lättläst version av Fair Actions integritetspolicy. Den ersätter inte den ordinarie 
policyn och det är viktigt att du läser igenom policyn innan du godkänner att föreningen får 
behandla dina personuppgifter enligt integritetspolicyn. Du hittar den på vår hemsida: 
fairaction.se 
 
Inledning 
Fair Action arbetar på olika sätt för en värld där mänskliga rättigheter respekteras. En av dessa 
mänskliga rättigheter handlar om personlig integritet och individens rätt till ett privatliv. Därför 
känns det naturligt och viktigt för oss på Fair Action att du känner dig trygg med hur vi tar han 
om dina uppgifter du lämnar till oss. Med personuppgifter menar vi: ditt namn, adress, mail, 
födelsedata eller betaluppgifter men även bilder eller cookies. 
 
Här kan du läsa om hur vi tar hand om dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.  
Vi på Fair Action är ansvariga för de personuppgifter vi behandlar och i detta har du en massa 
rättigheter. Du har när som helst rätt att få se vilka uppgifter vi har om dig, rätta något som är fel 
eller radera några eller alla personuppgifter vi har sparat om dig om du vill. Du har även rätt att 
klaga om du tycker att något inte gått rätt till. Det gör du på Integritetsskyddsmyndighetens 
hemsida: www.imy.se 
 
Vilka personuppgifter samlar vi in och varför? 

Medlemskap  
Vi har olika sätt att samla in personuppgifter på beroende på varför vi behöver dem. Om du vill 
bli medlem så behöver vi dina personuppgifter för att kunna hålla kontakt med dig. Om du är 
betalande medlem så behöver vi även samla in uppgifter om hur du betalar din medlemsavgift. 
Medlemskapet är gratis för unga mellan 16–20 år och då behöver vi inte dina uppgifter om 
betalning.  
 

Nyhetsbrev  
Du kan även anmäla dig till Fair Actions nyhetsbrev där vi sprida information om till exempel 
våra granskningar, upprop och aktiviteter. Då sparar vi ditt namn och din e-postadress för att 
kunna skicka ut nyhetsbrev till dig. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet 
genom att klicka på länken längst ner i varje utskick, eller genom att mejla info@fairaction.se 
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Namninsamlingar  
Ibland genomför Fair Action upprop och namninsamlingar i syftet att sätta press på företag i 
frågor kring mänskliga rättigheter och miljö. Genom att skriva under en namninsamling ger du 
ditt samtycke att Fair Action samlar in ditt namn och din e-postadress. Vid dessa tillfällen är det 
även möjligt att Fair Action delar med sig av dina personuppgifter till en så kallad tredje part. I 
detta fall till den part som namninsamlingen är riktad mot.  
 

Cookies 
En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och som innehåller information. 
Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren. På www.fairaction.se 
används cookies för att ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information.  
När du väljer att göra någon av handlingarna ovan får du mer detaljerad info om vilka 
personuppgifter vi samlar in och hur vi sparar dem. Läs dem nog och hör av dig till oss om det är 
något som är otydligt. 
 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
Föreningen går varje år igenom vilka personuppgifter vi sparar och om vi behöver dem under det 
kommande året. Om de inte behövs så raderar vi dem efter max tre år.   
 
Övrigt 
Den senaste versionen av policyn finns alltid publicerad på https://fairaction.se/om-fair-
action/policies/. Om den ändras och våra syften med att samla in dina personuppgifter förändras 
kommer vi meddela dig med tydlig info om vad som har förändrats.  
 
Om du har funderingar eller synpunkter på behandlingen eller vill att vi raderar eller ändrar 
något i dina personuppgifter så kontakta oss på:  
 
Fair Action 
Organisationsnummer 
802412–2668 
Ringvägen 60 
118 60 Stockholm 
 
info@fairaction.se 
08-643 43 64 


