Integritetspolicy
Vilka vi är
Earthwatch Institute (Europe) står bakom FreshWater Watch. Earthwatch Institute (Europe) är det namn som
Conservation Education and Research Trust, en välgörenhetsstiftelse registrerad i England och Wales med
nummer 1094467 och organisationsnummer 4373313, driver sin verksamhet under. Vi är personuppgiftsansvariga
och har registreringsnummer Z8787682 hos Information Commissioner's Office.
Vår övertygelse är att vi måste samarbeta för att rädda världens natur. Vi gör detta genom miljöaktioner som vilar
på en vetenskaplig grund. Vi ger bidrag till resurssvaga studenter och forskare, vi utbildar den kommande
generationen och lärare i skolan, vi engagerar företag och stöder även allmänheten i att engagera sig.
De som stöder oss delar vår övertygelse och de hjälper oss genom att:
1. Bli Earthwatchers och gå med i en gemenskap av frivilliga som genomför aktioner för en mer hållbar
planet.
2. Samla in och donera pengar.
Hur vi använder uppgifter om våra understödjare
Vi värnar om din personliga integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med General Data Protection
Regulation (GDPR, Dataskyddsförordningen).
Detta innebär följande:
Barn
Om du är under 16 år måste någon som har föräldraansvar för dig godkänna de behandlingar av personuppgifter
du samtycker till. Ett barn under 16 år får inte anförtro oss sina personuppgifter utan ett sådant godkännande.
Vi kan komma att använda dina personuppgifter för olika ändamål:












När du deltar som FreshWater Watcher. När du lämnar in vattenprover kommer användarnamn,
mätdata, geografisk information och profilbild att vara med i de kartor där vi presenterar resultat. Vi
rekommenderar att du väljer ett användarnamn du är bekväm med att göra synligt offentligt. Vi behöver
den geografiska informationen för att dina mätdata ska vara användbara i vår forskning. Vi kommer att
anonymisera dina data innan vi delar dem i andra vetenskapliga register, såsom plattformen Freshwater
Links.
När du deltar i en Water Blitz. Om du registrerar dig för att vara med i en Water Blitz kommer vi att dela
din adressinformation på ett säkert sätt med de tredje parter som hjälper oss med att skicka ut Water Blitzutrustning. Dessa tredje parter får inte använda dina uppgifter för marknadsföringsändamål.
För att informera dig om FreshWater Watch och Earthwatch, våra understödjare och bidragsgivare, samt
aktiviteter du kan delta i, om vi har ditt samtycke eller annan rättslig grund till detta. Du kan när som helst
tacka nej till fortsatt information.
För att bearbeta de bidrag du har lämnat, såväl vetenskapligt som ekonomiskt, och för att tacka dig och
informera om vilken betydelse dina bidrag har haft.
För att hantera evenemang.
För att hantera tävlingsbidrag.
För att be deltagare i våra aktiviteter och program om återkoppling och svar på enkäter, i syfte att förbättra
våra verksamheter.
För att ge svar dina frågor, synpunkter och klagomål.
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För att kunna visa dig information som stämmer överens med dina intressen.
För att registrera vår korrespondens med dig.
För att försäkra oss om att vi inte gör oönskade utskick av information till personer som har meddelat oss
att de undanber sig fortsatta kontakter.
För att skicka ut FreshWater Watch-utrustning.

Sociala medier
Vi kan också komma att använda din e-postadress för att para ihop den med ditt användarkonto på Facebook och
andra sociala medier, för att visa dig Earthwatch-innehåll när du använder dessa tjänster. Vi gör detta endast om
du har anmält intresse för information via e-post och vi skyddar dina uppgifter genom att kryptera dem. Inga av de
uppgifter vi har om dig blir lagrade hos den tredje parten.
Utöver detta kan vi också komma att använda din e-postadress för att finna andra användare på Facebook och
andra sociala medier som vi tror kan vara intresserade av Earthwatch, för att visa dem Earthwatch-innehåll. Inga av
de uppgifter vi har om dig blir lagrade hos den tredje parten.
Om du vill förhindra att vi använder dina uppgifter på detta sätt kan du ändra dina kontoinställningar antingen hos
Earthwatch eller hos den sociala medie-tjänsten ifråga.
Facebook: https://sv-se.facebook.com/help/568137493302217
LinkedIn: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931?lang=sv
Twitter: https://business.twitter.com/en/help/troubleshooting/how-twitter-ads-work.html
Även om du har ändrat dina kontoinställningar hos Earthwatch kan det hända att du får se Earthwatch-innehåll på
sociala medier, eftersom den sociala medie-tjänsten ifråga kan välja ut dig på andra grunder än genom uppgifter du
har lämnat till Earthwatch.

Information vi samlar in från dig
När du registrerar dig på vår webbplats kan vi, beroende på ändamålet, komma att behandla uppgifter såsom ditt
namn, din e-postadress, din postadress och dina kontouppgifter för att genomföra betalningar.
När du anmäler dig till ett program eller en aktivitet kan vi komma att ställa frågor om din hälsa. Vi gör detta för att
kunna tillhandahålla rätt hjälpmedel och stöd, samt för att kunna hantera eventuella tillbud på rätt sätt. Vi informerar
tydligt om när vi samlar in sådan information. Alla känsliga uppgifter är lagrade i en säker databas som endast
behörig personal har åtkomst till. Vi tar bort uppgifterna när vi inte längre behöver dem.
Om ett tillbud skulle uppstå och vi behöver skydda en persons vitala intressen kan vi komma att lämna ut känsliga
uppgifter till andra, till exempel till ett sjukhus. När du anmäler dig till ett program eller en aktivitet kommer du att få
tydlig information om vår policy för detta.
Om du stöder Earthwatch i större omfattning kan vi komma att tilldela dig en särskild handläggare, för att
skräddarsy din förbindelse med oss utefter dina intressen. Om så är fallet kan vi komma att samla in känsliga
uppgifter som är av vikt i sammanhanget, som till exempel dina politiska åsikter eller din religiösa övertygelse. Om
du lämnar uppgifter om din hälsa eller din familj kan vi också komma att registrera dessa, för att kunna
kommunicera med dig på ett hänsynsfullt och passande sätt.
Vi behandlar fotografier, ljudupptagningar och filmer, som kan vara personuppgifter i Dataskyddsförordningens
mening. För mer information om villkoren rörande bidrag till innehållet på vår webbplats, se våra allmänna villkor
("Terms and Conditions").
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Rättsliga grunder för att behandla uppgifter
För att efterleva Storbritanniens dataskyddsregler måste vi ha en rättslig grund för att samla in och behandla dina
personuppgifter.
Olika behandlingar av personuppgifter kan ha olika rättsliga grunder. Våra behandlingar faller som regel inom
någon av följande kategorier:
När du har givit ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter för ett bestämt ändamål.
-

För att skicka ut nyhetsbrev. Du kan när som helst tacka nej till fortsatta utskick.
För att ge svar dina frågor, synpunkter och klagomål.

När vi behandlar uppgifter för att det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig.
-

För att hantera anmälningar till evenemang och kurser.
För att hantera tävlingsbidrag.

När vi behandlar uppgifter för att det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse.
-

Vår rättsliga skyldighet att hålla information uppdaterad och att spara bokföring för revisionsändamål.
För att hantera deltagarinformation för försäkringsändamål.
Vår rättsliga skyldighet att måna om våra deltagare vid de kurser, upplevelser med mera som Earthwatch
ordnar.

När vi behandlar uppgifter för ändamål som rör våra berättigade intressen, som att samla in pengar och att arbeta
för vårt mål att rädda världens natur, vilket kan omfatta följande:
-

För att informera dig om Earthwatch, för att du har deltagit i aktiviteter, eller för att be dig utvärdera de
aktiviteter du har deltagit i. Du kan när som helst tacka nej till fortsatta utskick.
För att tacka dig och informera om vilken betydelse dina bidrag har haft.
För att registrera vår korrespondens med dig, och hålla information uppdaterad om personer som har
undanbett sig fortsatta kontakter, för att försäkra oss om att vi inte gör oönskade utskick av information.

Utlämnande av personuppgifter
Vi ägnar oss aldrig åt handel med personuppgifter.
Vi kan behöva dela vissa uppgifter med betrodda tredje parter som hjälper oss med att sammanställa och
analysera data, att förbereda och skicka ut information eller att hantera korrespondens kring donationer och
liknande.
Vi har en rättslig skyldighet att hålla uppgifterna om våra understödjare aktuella (om du till exempel flyttar till en ny
adress måste vi ta bort din gamla adress). Med viss regelbundenhet kommer vi att anlita en betrodd tredje part för
att "tvätta" de uppgifter vi har om våra understödjare. Det innebär att vårt betrodda biträde genom avstämning mot
uppgifter från offentliga register kommer att radera inaktuella uppgifter.
Vi har en rättslig skyldighet att måna om våra deltagares hälsa vid de kurser, upplevelser med mera som
Earthwatch ordnar. I en nödsituation kan vi komma att lämna ut uppgifter om din hälsa, för att skydda dina vitala
intressen.
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Överföring av personuppgifter
När du anmäler ditt intresse för eller ställer frågor om de utflykter som Earthwatch ordnar gör du det via
Earthwatch.org, en webbplats ägd av vårt USA-kontor (Earthwatch Institute [United States], 114 Western Avenue,
Boston, MA 02134, U.S.A., e-post: info@earthwatch.org). Dina uppgifter blir då sparade hos Earthwatch Institute
(United States). Deras integritetspolicy gäller för denna behandling av uppgifter om dig.
Bägge parterna driver internationella vetenskapliga projekt, vilket innebär att en deltagare från en viss region kan
anmäla sig hos den ena parten till ett projekt som den andra parten driver (vilket innebär överföring av
personuppgifter, som även kan omfatta känsliga uppgifter om deltagarens hälsa). Det är därför nödvändigt för
parterna att dela uppgifter om deltagarna mellan sig, såväl för administrativa ändamål som för att kunna skydda
deltagarnas vitala intressen om tillbud skulle uppstå som kräver åtkomst till uppgifter om en persons hälsa.
När du anmäler dig till ett program eller en aktivitet kan vi komma att ställa frågor om din hälsa, dina allergier och
dina matpreferenser. Vi lämnar sådan information vidare till dem vi anlitar för boende och liknande tjänster.
Vi har överenskommelser och avtal med dessa parter, för att försäkra oss om att de kommer att hantera dina
uppgifter på ett korrekt och säkert sätt.
Hur länge vi lagrar dina uppgifter
Vi lagrar dina uppgifter endast under så lång tid som är nödvändigt.
Prenumeranter på nyhetsbrev
Den som är engagerad i Earthwatch kan anmäla intresse för nyhetsbrev via e-post. I samarbete med betrodda eposttjänster kommer vi att ta bort prenumeranter som har varit inaktiva i två år, om de inte har öppnat
meddelanden, klickat på länkar i dem eller på annat sätt interagerat. Du kan när som helst tacka nej till fortsatta
utskick, tidigare än efter två år.
Medborgarforskare
Vi tror på miljöaktioner som vilar på en vetenskaplig grund som ett sätt att rädda världens natur. När deltagare i
våra Earthwatch-projekt bidrar med data måste vi lagra viss information om deras vetenskapliga undersökningar för
att säkerställa att uppgifterna är tillförlitliga och i gott skick, samt för framtida forskning. Om personuppgifter eller
geografisk information inte är nödvändig för forskningen kommer vi att ta bort sådana uppgifter. Vi kommer dock att
behöva lagra unika identifierare för att kunna särskilja deltagares data i framtiden.
Deltagare i våra utflykter eller fältstudier ledda av Earthwatch
Vi är skyldiga att behålla dina uppgifter i sju år, för ändamål som rör revision och försäkringar.
Statistiska sammanställningar
Earthwatch är en välgörenhetsorganisation och är beroende av bidrag från donatorer och fonder. För att övertyga
dessa bidragsgivare om vår betydelse kan vi komma att dela med oss av anonymiserade statistiska uppgifter om
vår Earthwatch-gemenskap. Dessa sammanställningar innehåller ingen information som gör det möjligt att
identifiera en enskild person.
För att förbättra våra egna verksamheter kan vi också komma att behandla anonymiserade statistiska uppgifter om
vår Earthwatch-gemenskap. Dessa sammanställningar innehåller ingen information som gör det möjligt att
identifiera en enskild person.

Earthwatch Institute, Mayfield House, 256 Banbury Road, Summertown, Oxford OX2 7DE, UK
T: +44 (0) 1865 318838 F: +44 (0) 1865 311383 E: water@earthwatch.org.uk W: https://earthwatch.org.uk
Earthwatch Institute (Europe) is the working name for Conservation Education & Research Trust, a company limited by guarantee registered in England and Wales (no: 4373313) and a registered charity
(no: 1094467).

Dina rättigheter
Begäran om registerutdrag
Om du som registrerad vill ha en kopia av de uppgifter om dig som vi behandlar, kontakta
water@earthwatch.org.uk. För att kunna fullfölja en sådan begäran behöver vi få veta ditt fullständiga namn och i
vilka projekt du har haft kontakt med oss. Vi kommer att besvara din begäran inom 30 dagar. Vi kan komma att
behöva verifiera din identitet.
Du har också följande rättigheter enligt lagstiftningen på dataskyddsområdet:







Om vi behandlar uppgifter om dig med ditt samtycke som stöd har du rätt att när som helst återkalla ditt
samtycke.
Du har rätt att begära att vi rättar uppgifter om dig som inte är kompletta eller korrekta.
Du har rätt att begära att vi raderar uppgifter om dig som vi inte längre behöver för de ändamål för vilka
vi har samlat in dem eller på annat sätt behandlat dem.
Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av uppgifter om dig, om det råder oenighet om
uppgifternas korrekhet eller den rättsliga grunden för att behandla dem.
Du har i vissa fall rätt att få ut uppgifter om dig för att överföra dem på ett enkelt och säkert sätt till en
annan IT-miljö.
Om vi behandlar uppgifter om dig med en intresseavvägning som stöd har du rätt att invända mot det.

Vänligen notera att dessa rättigheter inte är absoluta i alla tänkbara fall. Som exempel kan vi ha rätt att fortsätta
behandla uppgifter om det är nödvändigt för skäl som rör intressen på folkhälsoområdet, för att försvara rättsliga
anspråk eller för att uppfylla rättsliga förpliktelser, samt för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål.
För mer information om dessa rättigheter, se den vägledning som Information Commissioner’s Office har tagit fram.

Information om ändringar
Vi kan komma att ändra denna integritetsinformation med tiden. Till exempel kan vi behöva göra ändringar som en
följd av ändrad lagstiftning.
Besök gärna denna webbplats återkommande för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.
Vi kommer att informera dig via e-post om vi skulle vilja använda personuppgifter för andra ändamål än dem vi har
angivit när vi har samlat in dem. Du som registrerad kommer då att kunna välja om du vill godkänna detta eller inte.

Ytterligare information
Om du önskar ytterligare information eller har frågor om denna Integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss
på water@earthwatch.org.uk.
Om du har synpunkter på hur Earthwatch behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på
privacy@earthwatch.org.uk eller Information Commissioner’s Office på 0303 123 1113. https://ico.org.uk/concerns
Om du ringer från ett annat land än Storbritannien kan det vara så att du inte kan använda vårt 03-nummer.
Använd då istället numret +44 1625 545 700.
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