
   
 

 

Sveriges Veteranförbund (SVF) 
Swedish Veterans Federation 

Member of the World Veterans Federation (WVF) 

Cookies och Integritetspolicy 
Vi på Sveriges Veteranförbund är måna om att du ska känna dig trygg. Vi delar aldrig dina uppgifter 
med andra. Här förklarar vi hur vi använder den information vi samlar in. 
Vi använder cookies på vår webbsida för att mäta trafik och för att anpassa webbsidan för våra 
användare. När du accepterar cookies hjälper du oss alltså att utveckla webbsajten så att den blir 
bättre. De verktyg vi främst använder för våra analyser är Google Analytics och Google Data Studio. 
 
Vi samlar inte in information som gör det möjligt att identifiera dig. Däremot kan vi med hjälp av 
cookies identifiera många andra faktorer som gör det lättare för oss att förstå hur du och andra 
använder vår sida. Vi kan till exempel se om du surfar med smartphone, padda eller dator och om du 
har besökt sidan tidigare. 
 

Om medlemsregistret 
När du registrerar dig som medlem accepterar du att dina uppgifter lagras av oss, genom den externa 
tjänsten membersite.dk. Registret över medlemmar samt medlemsutskick till dessa hanteras i sin 
helhet av särskilt ansvariga vid vårt kansli. Lokala föreningars medlemsregister och medlemsutskick 
till lokala medlemmar hanteras av ansvariga i styrelsen för respektive lokalförening. 
 
Du kan alltid logga in i medlemsregistret för att kontrollera vilka uppgifter vi har lagrade om dig. Om 
du väljer att logga in i vårt medlemsregister och gör ändringar sparar Membercare.se information om 
de ändringar du gör. Ingen information om dig delas med andra parter. 
 
Dina uppgifter sparas så länge du är medlem, men rensas bort senast 12 månader efter att du gått ur 
som medlem och snabbare om du begär det. 
 

Om mailutskick 
För mailutskick till våra medlemmar och andra som anmält intresse för mailutskick använder vi 
tjänsten Marketing Plattform. Du kan närsomhelst avsäga dig de utskick du får från oss genom att 
klicka på länken längst ner i ett mail. 
 

Din information är trygg hos oss 
Sveriges Veteranförbund delar aldrig information om medlemmar eller kunder med andra parter. 
Den information vi har sparat om dig finns inte tillgänglig för andra parter än oss. Vi är måna om våra 
användares trygghet och ser över vår säkerhet med jämna mellanrum för att kunna garantera att din 
information inte är åtkomlig för andra.  
 
Har du frågor? Maila oss på adress: kansliet@sverigesveteranforbund.se eller ring oss på 08-25 50 30 
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