
Integritetspolicy för Stiftelsen Alma 

Detthows Hjälpfond 

 
Personlig information är just det, personlig. Genom att ansöka om bidrag, ger Du Stiftelsen Ditt 

godkännande att lagra vissa personuppgifter och hur dessa hanteras förklaras här. När du delar med 

dig av dina personuppgifter till Stiftelsen Alma Detthow Hjälpfond (nedan kallad Stiftelsen) gör du 

förmodligen det för att du söker bidrag från oss, och då har du också rätt att veta hur vi hanterar dina 

uppgifter.   

 

Därför kommer här en förklaring. 

 

1. Data / personuppgifter 
Stiftelsen använder endast personlig information som vi får direkt av dig, då du ansöker om bidragsstöd 

från Stiftelsen:  

 

Vi använder följande uppgifter: 

- Avsändares och mottagares namn, adress 

- Eventuellt telefonnummer 

- Bankkontonummer 

- eventuell E-mailadress 

- Deklarationsuppgifter/inkomstunderlag 

- Personbevis 

- Övrig relevant dokumentation/underlag för bedömning av behov 

 

Som du säkert förstår behöver vi dessa uppgifter, så att vi kan bedöma din ansökan utifrån såväl 

Stiftelsens kriterier, som förekommande lagkrav och praxis från olika myndigheter, bl.a. 

Skattemyndigheten och Länsstyrelsen. Det är i huvudsak Skattemyndighetens definition av ”behövande” 

som utgör grunden för de inkomstuppgifter Stiftelsen begär vid ansökan och som Du skickar in, då 

behövande-begreppet endast mäts (får bedömas) utifrån ekonomiska (inkomst)uppgifter. Länsstyrelsen är 

stiftelsens konrollutövande myndighet som i övrigt skall tillse att Stiftelsen följer bl.a. dess stadgar. 

 

Många sökande bifogar även läkarutlåtanden och annan mer känslig personlig information och även 

personliga brev med levnadsbeskrivningar av olika omfattning. Denna information lagras INTE i 

datamedia eller på annat sätt. De uppgifter som Stiftelsen kommer att spara i datamedia, är namn, 

personnummer och bankkonto och styrs av Bokföringslagen, då Stiftelsen måste kunna verifiera sin 

bidragsgivning inom ramen för sin bokföring/redovisning. 

 

 

2. Säkerhet 
All information du ger oss skyddas med hjälp av den mest avancerade tekniken, så att ingen obehörig ska 

kunna komma åt den. Vi delar aldrig med oss av uppgifter till andra företag, med undantag för namn, 

personnummer och bankkonto till Stiftelsen bank när vi betalar ut bidrag och vi kräver givetvis att de 

behandlar och skyddar uppgifterna på ett säkert sätt. Banken får endast använda uppgifterna för det syfte 

för vilket de delades, dvs betalningsförmedling. 

 

3. Tid för lagring 
Vi behåller dina uppgifter så länge som det krävs vid varje ansökningstillfälle (2 gånger per år, mars-april 

och oktober-november) för att Stiftelsen ska kunna bedöma ansökan och utge bidrag till de som godkänts. 

För de som ej erhållit bidrag destrueras (förstörs) ansökan och all dokumentation en (1) månad efter det 

ansökningstiden vid varje tillfälle gått ut. För de som erhållit bidrag sparas ansökan, men bilagor och övrig 

dokumentation destrueras (förstörs), då Stiftelsen har ett grundkriterium att bidrag endast för utges till 

samma sökande 4 gånger över tid.  Så småningom raderas uppgifterna, såvida vi inte genom lagkrav är 

tvungna att spara dem längre. T.ex. kräver bokföringslagen att vi sparar betalningsinformation i sju år. 

https://www.euroflorist.se/privacypolicy?utm_campaign=SE_Privacy_Policy_opt_out&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=63108310&_hsenc=p2ANqtz--2TGeA_l_3M2Q0IExkD4j_k02M0efUtwMYexHm6c1pI6Ea4hlkB1s04gOep0j4GP9Kkk39E84FK7NKMmLyr1QOyfFhzg&_hsmi=63108310#tredje part


 

4. Ändamål och tredje part 
Vi använder de uppgifter du ger oss endast för bedömning av grund att erhålla bidrag från oss. Stiftelsen 

lagrar inte och lämnar inte några uppgifter vidare till annan part/mottagare, med undantag för just 

betalningsinformation till Svenska Handlesbanken (namn, personnummer, bankkonto) för de sökande som 

medgivits bidrag. 

 

 

5. Vad händer med mina insända dokument? 

Då Stiftelsen erhåller nära 4 000 ansökningar om bidrag årligen (2017) har vi tyvärr inga möjligheter att 

återsända varken ej beviljade eller underlag för beviljade ansökningar till de som sökt bidrag.  

 

De ansökningar som ej beviljats destrueras (förstörs) genom att alla handlingar – såväl ansökan som 

bifogade dokument - strimlas i en dokumentförstörare (papperskvarn) en månad efter respektive 

ansökningsperiods utgång. Denna oläsbara och strimlade pappersvolym bränns därefter. 

 

De ansökningar som beviljats och bidrag således betalas ut, där sparar Stiftelsen dels själva 

ansökningsblanketten i fysisk form, dels betalningsinformation (namn, personnummer och sökandens 

bankkonto) på datamedia – men bifogade underlag/dokument som privata brev, inkomstuppgifter 

(deklarationer eller bidrag från kommun, socialtjänst osv) och andra bifogade intyg och dokument 

destrueras (förstörs) likt de ansökningar som ej beviljats enligt ovan.  

  

6. Cookies och tredje parts hemsidor 
Vi använder INTE cookies på vår hemsida (för att optimera osv), utan Stiftelsens hemsida är endast en 

informationssida, men en länk till ansökningsblanketten i s.k. PDF-form. Stiftelsens webbsida innehåller 

inga länkar till andra webbsidor.   

 

 

7. Uppdatering av integritetspolicy 
För att kunna hålla dig informerad om hanteringen av persondata kan Stiftelsen komma att behöva 

uppdatera denna integritetspolicy och rekommenderar därför att du tar del av eventuella ändringar på 

hemsidan.  

 

8. Granska, ändra, ta bort data eller ställa frågor? 
Du kan begära att få granska, ändra de data vi har om dig, men inte begära att dessa skall tas bort om Du 

erhållit bidrag. I sådant fall styr andra lagrum (t.ex. bokföringslagen). 

 

Du kan om Du önskar t.ex. kontrollera att dina uppgifter är korrekta. Vill du veta vilken data du gett 

Stiftelsen tillåtelse att använda, eller vill du att vi ska sluta behandla Din ansökan kan du begära detta. Det 

betyder att du genom Din ansökan gett ditt samtycke, även kan du ta tillbaka den om du önskar. Då 

Stiftelsen behandlar en mycket stor mängd ansökningar årligen måste alla eventuella förfrågningar ske 

skriftligen via post.    

 

9. Klagomål 
Är du missnöjd med hur Stiftelsen hanterar persondata är du välkommen att skriftligen kontakta oss så ska 

vi göra vårt bästa för att hjälpa dig. Du har också rätt att lämna in ev. ett klagomål till Datainspektionen, 

som utövar tillsyn över hantering av persondata. www.datainspektionen.se.  
 

 

Stockholm 2018-05-12 

Stiftelsen Alma Detthow Hjälpfond 

Styrelsen 
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