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Hantering av persondata   (Gäller från maj 2018) 

Eckankars Svenska Satsangsamfund (nedan kallat Eckankar i Sverige) lägger stor vikt vid 

din personliga integritet. Du kan besöka vår hemsida www.eckankar.se utan att tala om 

vem du är eller lägga in någon privat information. Följande frågor och svar förklarar när 

och hur personlig information samlas in och används. 

Vilken personlig information samlar Eckankar i Sverige in?   

Eckankar i Sverige registrerar persondata, som t.ex. adress, E-mailadress, telefon, 

och/eller betalningsinformation, om du väljer att ge oss sådan information genom att 

 Registrera dig för att få E-mail eller andra utskick från Eckankar i Sverige (ingen 

kreditkortsinformation begärs) 

 Förhandsregistrering för ett seminarium eller liknande samling 

Vi får också kontaktinformation från Eckankars moderorganisation i USA om du har begärt 

information om lokala evenemang från moderorganisationen eller om du är medlem i 

Eckankar. 

Säljer eller lämnar Eckankar i Sverige ut min personliga information? 

Absolut inte.  

Kommer jag att få oönskade E-mail från Eckankar i Sverige? 
Vi skickar inte ut oönskade E-mail. 

Du kan avbeställa E-mail från oss eller från Eckankar när som helst genom att klicka på 

unsubscribe-länken i mejlet eller kontakta oss på annat sätt.  

Hur skyddas min personliga information? 

Att skydda informationen du ger oss har hög prioritet. 

Vi vidtar tillämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot förlust, missbruk, obehörig 

tillgång, förvrängning, avslöjande eller destruktion av din information. 

Hur länge sparas min personliga information? 

Eckankar i Sverige sparar din information så länge som behövs för de syften som beskrivs i 

denna Persondatadeklaration, för att hantera frågor, och om nödvändigt för att uppfylla 

juridiska krav. 

Delar Eckankar i Sverige min personliga information med andra? 

Eckankar i Sverige delar inte din personliga information med andra utom i följande fall: 

 Sådan information kan delas med behöriga ledare i Eckankar för att uppfylla dina 

önskemål, administrera kontaktlistor och koordinera aktiviteter. Alla sådana 
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mottagare skriver under ett sekretessavtal och får bara använda dina persondata 

för de syften som anges i denna Persondatadeklaration och i enlighet med 

gällande lag. 

 Persondata kan vid behov delas med tredje part med det enda syftet att hjälpa 

oss uppfylla dina önskemål (t.ex. ett seminariehotell). De är kontraktsbundna att 

tillhandahålla strikt säkerhet beträffande persondata. 

Finns någon automatisk databehandling på Eckankar i Sveriges hemsida? 

Cookies 

Vår hemsida använder inte cookies. 

Samlar Eckankar i Sverige in information från barn? 

Nej, oss veterligt tar vi inte emot information från besökare under 18 år. Om du tror att 

ditt barn har gett Eckankar i Sverige personlig information utan din tillåtelse, vänligen 

kontakta oss så att informationen kan tas bort. 

På vilka grunder samlas och används mina persondata? 

 Ditt medgivande så att vi kan informera dig om Eckankars nyheter och aktiviteter 

 Såsom behövs för att uppfylla dina önskemål och beställningar 

 Som ett trossamfund för att administrera medlemsregister och ärenden  

 Om lagen så kräver, i anslutning till rättsliga processer, eller andra juridiska krav  

 När det är nödvändigt för att skydda viktiga intressen för dig eller annan person 

Vilka är mina rättigheter beträffande persondata som jag ger till Eckankar i 
Sverige? 

Eckankar i Sverige ger dig rimlig tillgång till persondata du har gett oss liksom möjlighet 

att kontrollera, korrigera och ta bort sådan personlig information i enlighet med gällande 

lag. Du har rätt att lämna in klagomål till berörd myndighet om du anser att din 

information har använts på ett sätt som avviker från dina personliga rättigheter. 

Vem kontaktar jag med frågor rörande mina persondata?  

Eckankar i Sverige, Box 78, 138 22 Älta 

E-mail: info@eckankar.se Telefon: 08-643 99 10 

Observera: I Finland finns för närvarande ingen officiell representation för 
Eckankar, så Eckankar i Sverige hjälper till med ECK-aktiviteter där och 
hanterar alla kontaktlistor. Denna Persondatadeklaration gäller i både Finland 
och Sverige. 


