  

	
  

  
ActionAid  -  Riktlinjer  för  webb  
  
ActionAid  respekterar  varje  persons  rätt  till  privatliv.  På  vår  webbplats  samlar  vi  in,  skyddar  
och  använder  information  på  det  sätt  som  vi  beskriver  här.  
  
Publicering  av  bilder  
När  du  laddar  upp  en  bild  på  ditt  e-kort  förutsätter  vi  att  du  visar  respekt  för  andra.  Om  du  
bryter  mot  svensk  lag  som  t  ex  lagen  (1998:112)  om  ansvar  för  elektroniska  anslagstavlor,  
avpublicerar  vi  ditt  e-kort.  Vi  respekterar  upphovsrätten,  därför  ska  du  inte  ladda  upp  en  bild  
du  inte  har  tillåtelse  att  använda.  Upptäcker  du  något  som  kan  kränka  upphovsrätten,  skicka  
ett  mail  med  alla  detaljer  till  info@actionaid.se.  Olagligt  innehåll  kan  komma  att  bli  föremål  för  
polisanmälan.  Var  snäll  -  det  kommer  du  långt  med.  
  
Publicering  av  text  i  e-kortsmeddelande  
Med  sunt  förnuft  kommer  du  långt,  men  håll  dig  borta  från  ovårdat  språk  och  stötande  
formuleringar.  Du  ska  undvika  reklam  för  personlig  eller  företagets  vinning.  Gör  inget  
egoistiskt  -  kom  ihåg  att  du  köper  ett  e-kort  hos  oss  för  att  du  vill  bekämpa  fattigdom.  
  
Insamling  av  information  
Vår  server  samlar  in  information  som  inte  kan  identifieras  till  en  specifik  besökare,  som  till  
exempel  vilken  dag  och  tid  vår  webbplats  besöks,  från  vilket  land  besökaren  kommer,  vilken  
webbläsare  de  använder  samt  från  vilket  Internet-address  (IP-adress)  sidan  besöktes.  Vi  kan  
också  se  hur  en  besökare  rör  sig  inom  sidan  och  vilka  filer  som  laddas  ned,  men  även  denna  
information  är  helt  anonym.  Vi  använder  informationen  till  att  utvärdera  och  förbättra  vår  
webbsida.  För  oss  är  det  till  exempel  intressant  att  se  om  vi  har  fler  besök  vissa  dagar  eller  
tider  och  om  vissa  avdelningar  och  sidor  på  webbplatsen  är  mer  populära.  
  
Skydd  av  din  personliga  information  
När  du  själv  ger  oss  personuppgifter  på  den  här  webbplatsen,  till  exempel  om  du  ger  oss  en  
gåva,  prenumererar  på  ett  nyhetsbrev  eller  anmäler  dig  som  fadder,  så  sparas  automatiskt  
dessa  uppgifter.  Dina  uppgifter  används  för  att  kommunicera  med  dig  om  vårt  arbete  men  
också  för  att  effektivisera  hanteringen  av  gåvor  och  för  planering  av  vår  informations-  och  
insamlingsverksamhet.  När  du  ger  oss  din  personliga  information  på  den  här  webbplatsen  så  
skyddar  vi  den  efter  vår  bästa  förmåga.  Vi  använder  säkra  servrar,  lösenordskyddade  
datorer,  brandväggar  och  SSL-kryptering.    
  
Personuppgiftslagen  (PUL)  
Vi  garanterar  i  enlighet  med  Personuppgiftslagen  (PUL)  att  vi  behandlar  dina  person-,  
adress-,  och  e-postuppgifter  konfidentiellt.  Vi  lämnar  aldrig  vidare  dina  uppgifter  för  
bearbetning  av  tredje  part,  det  vill  säga  andra  företag  eller  organisationer.  Du  har  alltid  rätt  
att  begära  information  om  och  rättelse  av  de  uppgifter  vi  har  om  dig.  Du  kan  när  som  helst  
höra  av  dig  till  oss  på  ActionAid  så  ser  vi  till  att  du  inte  får  några  fler  utskick  eller  helt  stryks  ur  
registret.  Du  når  oss  via  info@actionaid.se  eller  genom  att  ringa  vår  givarservice  på  telefon  
08-615  55  55.  
  
Uppdaterat  register  
Vi  uppskattar  om  du  hjälper  oss  att  hålla  vårt  register  aktuellt  genom  att  meddela  oss  om  du  
byter  e-postadress.  Du  når  oss  via  info@actionaid.se  eller  vår  givarservice  på  telefon  08-615  
55  55.    
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Säker  betalning  på  webbsidan  
Alla  våra  bankkortsbetalningar  går  genom  DebiTech  Payment  Gateway  (Dibs).  Ditt  
kortnummer  skickas  genom  en  starkt  krypterad  uppkoppling  direkt  mot  banken.  ActionAid  har  
inte  tillgång  till  någon  kortinformation.  DebiTech  använder  SSL  som  är  industristandard  och  
en  av  de  bästa  mjukvarulösningar  som  finns  för  säkra  e-handelstransaktioner.  Inga  
kostnader  tillkommer.    
  
Vid  jobbansökan  
Om  du  lämnar  dina  personuppgifter  till  oss  i  samband  med  att  du  söker  en  ledig  tjänst  så  
använder  vi  dessa  uppgifter  endast  under  den  aktuella  rekryteringsprocessen.  
  
Ansvarig  utgivare  
Vår  webbredaktör  ansvarar  för  att  den  information  som  publiceras  på  ActionAid’s  webbplats  
är  korrekt.  I  vissa  fall  anges  namnet  på  en  skribent  under  den  text  som  publiceras  men  det  är  
webbredaktören  som  är  ansvarig  utgivare.    
  
Fler  frågor?  
Om  du  har  frågor  eller  synpunkter  på  webbplatsens  innehåll  och  teknik,  kontakta  gärna  på  
via  info@actionaid.se.    
  
Om  du  har  några  frågor  om  vår  användning  av  personuppgifter  eller  säkerhet  är  du  
välkommen  att  kontakta  oss  via  info@actionaid.se  eller  genom  att  ringa  vår  givarservice  på  
telefon  08-615  55  55.  
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