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Datahantering på YFU Sverige 
YFU Sverige är en ideell utbytesorganisation som arbetar med många olika personer och deras 

persondata. 

YFU Sveriges policydokument för hantering och lagring av persondata syftar till att utgöra 

riktlinjer för att säkerställa en tillräcklig nivå av säkerhet och integritet i hanteringen av 

personuppgifter i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) för de vars data YFU 

Sverige hanterar. Dokumentet ska vara tillgängligt för samtliga anställda och volontärer på YFU 

Sverige, samt de vars personuppgifter YFU Sverige behandlar (datasubjekten). 

Policydokumentet ligger offentligt på YFU Sveriges hemsida. Policydokumentet skapades i maj 

2018, och är senast uppdaterat 2018-08-21. 

 

Kontaktuppgifter: 

Youth for Understanding Sverige, YFU  

Dataskyddsombud: Thomas Bergström 

Adress: Vikingagatan 45, 113 42, Stockholm 

Telefonnummer: 08-650 50 25 

Mejl: info@yfu.se Hemsida: www.yfu.se 
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1. Typer av personuppgifter: 

1.1. Foto och rörlig bild: 
Lagring av foto och rörlig bild på YFU Sverige görs i syfte att skapa en bilddatabas. Dessa bilder 

används sedan i marknadsföringssyfte. Det som marknadsförs är möjligheten att göra ett 

utbytesår, samt att bli värdfamilj till en internationell utbytesstudent. Det finns situationsfoton 

och porträttfoton. Situationsfoton, t.ex. av YFU:are i på en tur i skogen, där de gående är på väg 

någonstans på avstånd, kan publiceras på hemsidan och sociala medier utan samtycke från den 

fotograferade. Porträttfoton kan endast användas om personen har gett sitt samtycke. De 

personer som finns med på foto eller rörlig bild i porträttformat ska ha skrivit på ett bildavtal 

som reglerar på vilket/vilka sätt foton och rörlig bild får användas och sparas hos YFU Sverige. 

YFU Sverige ska kunna säkerställa radering av bilddata på begäran, och på så sätt individers rätt 

att bli glömda. 

1.2. Enkla personuppgifter 
Lagring av så kallade enkla persondata innebär lagring av postadress, telefon, och mejladress. 

Syftet med att inneha dessa uppgifter är olika för diverse subjektgrupper (se mer under punkt 

2). Uppgifterna uppdateras kontinuerligt av YFU Sveriges kontorspersonal. 

1.3. Känsliga personuppgifter 
YFU behandlar och lagrar en stor del känslig data, särskilt för personer som åker från eller till 

Sverige på utbytesår och är i åldrarna 14-19 år, men även i rekryteringen av värdfamiljer. 

Lagring av känsliga personuppgifter innefattar olika typ av information för olika 

subjektsgrupper, exempel på dessa är hälsodeklaration, information om personliga intressen, 

eventuella hemförhållanden, rapportering angående supportfall et cetera (se mer under punkt 

2). Syftet med att inneha dessa uppgifter är att kunna hantera utresande- och inresande 

utbytesstudenters utbytesår, inkluderat rekryteringsprocessen. Uppgifterna uppdateras 

kontinuerligt av YFU Sveriges sekretariats personal. 
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2. Datasubjekt 
I stycket nedan finns information om respektive subjektsgrupp vars data YFU Sverige hanterar, 

vilken information som samlas in och behandlas, samt i vilket syfte. Stycket går igenom 

kategorierna: 

o Natural parents 

o Värdfamiljer 

o Utresande utbytesstudenter 

o Inresande utbytesstudenter 

o Alumner 

o Volontärer 

o Kontorspersonal och praktikanter 

 

2.1 Natural parents (föräldrar/-er till utresande utbytesstudent) 
 

Förnamn, efternamn, mejladress, telefonnummer, postadress: 

Dessa uppgifter samlas in i samband med rekrytering av potentiell utresande utbytesstudent i 

syfte att ha kontakt med ansvarig vuxen under rekryteringsprocessen, samt under utresande 

students utbytesår för hantering av eventuella frågor relaterade till utbytesåret. Uppgifterna 

sparas i YFU Community Database och på YFU Sveriges interna server. Uppgifterna lagras under 

utresande students utbytesår. Eftersom YFU Sverige är en ideell organisation vars rekrytering av 

utresande utbytesstudenter görs främst via det egna kontaktnätet, sparas dessa uppgifter tills 

vidare i syfte att marknadsföra utresandeprogrammet och värdfamiljprogrammet. Då du 

lämnar dina kontaktuppgifter till YFU Sverige samtycker du till att vi sparar dessa uppgifter tills 

vidare. Du har när som helst rätt att få dina kontaktuppgifter raderade ur våra register. Om 

Natural parents och utresande student under rekryteringsprocessen drar tillbaka sin ansökan 

ska Natural parents kontaktuppgifter raderas så snart som möjligt, om de inte själva uttrycker 

att de vill vara kvar i våra register. 

 

Vid ansökan om stipendium: 

Vid ansökan om ekonomiskt bidrag från YFU:s stipendiefond samlas även information om 

förutsättningar in. Dessa uppgifter samlas in i syfte att skapa ett underlag för ansökan om 
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bidrag ur YFU Sveriges stipendiefond, och dessa raderas så snart som möjligt efter beviljat 

stipendium, alternativt efter att beslut om icke beviljat stipendium tagits. Uppgifterna lagras i e-

mejlprogrammet Microsoft Office 365, och på YFU Sveriges interna server. 

 

Känslig data vid hantering av supportfall: 

Känsliga kontaktuppgifter samlas i vissa fall in då utresande student behöver hantering av ett 

supportfall under utbytesåret. I ett sådant supportfall involveras ofta Natural parents, och 

känslig data som framkommer i supportarbetet lagras i så fall på YFU Community Database och 

e-mejl-programmet Microsoft Office 365 för vidare hantering. Denna information raderas efter 

den utresande studentens utbytesårs slut (tidigast två månader efter utbytesårets slut). 

 

2.2 Värdföräldrar (värdföräldrar/-er till inresande student) 
 

Förnamn, efternamn, mejladress, telefonnummer, postadress: 

Dessa uppgifter samlas in då en eller två potentiella värdföräldrar uttryckt intresse för 

värdfamiljskap. Uppgifterna sparas i YFU Community Database och på YFU Sveriges interna 

server, i syfte att hantera rekryteringsprocessen, och sedan hantera det eventuella utbytesåret 

då värdfamiljen är en del av värdfamiljprogrammet. Uppgifterna lagras under 

värdfamiljprogrammets längd. Eftersom YFU Sverige är en ideell organisation vars rekrytering 

av utresande utbytesstudenter görs främst via det egna kontaktnätet, sparas dessa uppgifter 

tills vidare i syfte att marknadsföra utresandeprogrammet och värdfamiljprogrammet. Då du 

lämnar dina kontaktuppgifter till YFU Sverige samtycker du till att vi sparar dessa uppgifter tills 

vidare. Du har när som helst rätt att få dina kontaktuppgifter raderade ur våra register. Om en 

värdfamilj under rekryteringsprocessen drar tillbaka sin ansökan ska deras kontaktuppgifter 

raderas så snart som möjligt, om de inte själva uttrycker att de vill vara kvar i våra register. 

 

Känslig data i rekryteringsprocessen: 

Känslig data insamlas även då en värdfamilj rekryteras, då värdfamiljen fyller i en 

intresseanmälan och värdfamiljsansökan med detaljerad information om dem själva. Känslig 

data samlas även in då en YFU-volontär gör hembesök i familjen. Denna information används 

för att matcha familjen med en utbytesstudent, samt för att säkerställa en trygg placering för 
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en utbytesstudent. Den insamlade datan delar YFU-kontoret med sig av till relevant YFU-

partnerland, samt den volontär som gör hembesök hos familjen. 

 

Känslig data vid hantering av supportfall: 

Känsliga kontaktuppgifter samlas i vissa fall in då inresande student behöver hantering av ett 

supportfall. I ett sådant supportfall involveras ofta värdföräldrar, och känslig data som 

framkommer i supportarbetet lagras då på YFU Community Database och e-mejl-programmet 

Microsoft Office 365 för vidare hantering. Denna information raderas efter 

värdfamiljprogrammets slut. 

 

Foto och rörlig bild: 

Många gånger fotograferar och filmar YFU Sverige under värdfamiljens utbytesår. Dessa foton 

och/eller rörlig bild lagrar YFU Sverige i en bilddatabas på sin interna server i syfte att använda i 

marknadsföring av utresandeprogrammet och värdfamiljprogrammet. Användandet av 

porträttfoto/rörligt porträttfoto regleras i ett bildavtal med värdföräldern/-arna. 

 

2.3 Utresande utbytesstudenter 
 

Förnamn, efternamn, mejladress, telefonnummer, postadress: 

Dessa uppgifter samlas in då potentiell utresande utbytesstudent uttryckt intresse för 

utresandeprogrammet. Uppgifterna sparas i YFU Community Database och på YFU Sveriges 

interna server, i syfte att hantera rekryteringsprocessen, och sparas sedan under utbytesåret i 

syfte att hantera utbytesåret. Uppgifterna lagras under utresandeprogrammets längd. Eftersom 

YFU Sverige är en ideell organisation vars rekrytering av utresande utbytesstudenter görs 

främst via det egna kontaktnätet, sparas dessa uppgifter tills vidare i syfte att marknadsföra 

utresandeprogrammet och värdfamiljprogrammet, eller i syfte att fråga före detta utresande 

utbytesstudenter om volontäruppdrag eller medlemskap i alumnätverk. Då du lämnar dina 

kontaktuppgifter till YFU Sverige samtycker du till att vi sparar dessa uppgifter tills vidare. Du 

har när som helst rätt att få dina kontaktuppgifter raderade ur våra register. Om en potentiell 

utbytesstudent under rekryteringsprocessen drar tillbaka sin ansökan ska dess kontaktuppgifter 

raderas så snart som möjligt, om de inte själva uttrycker att de vill vara kvar i våra register. 



 
 

 8 

 

Känslig data i hantering av ansökan: 

För att kunna administrera ansökan till utbytesprogrammet samlas känslig information in 

(hälsodeklaration, betygsinformation, lärarutvärdering, information om intressen och fritid, et 

cetera). Dessa data har studenten själv matat in i den gemensamma YFU-plattformen FileFlow, 

samt eventuellt kompletterande information via andra kanaler. Data förmedlas till YFU-

partnern i det tilltänkta värdlandet. Denna information samlas in i syfte att bedöma studentens 

lämplighet på programmet, samt göra placering i värdfamilj och placering på skola i värdlandet. 

Relevant data förmedlas även till ambassader för att studenten ska kunna ansöka om 

uppehållstillstånd i värdlandet. Uppgifterna lagras från och med insamlandet, samt under 

utbytesårets längd på YFU Sveriges interna server, på YFU Community Database, och YFU-

plattformen FileFlow. Dessa uppgifter raderas i och med utresande ungdoms utbytesårs slut. 

Samtycke kring sparande av dessa uppgifter regleras i kontrakt med utresande och dess Natural 

parents i samband med antagningen på utbytesprogrammet. Om potentiell utresande 

utbytesstudent under rekryteringsprocessen drar tillbaka sin ansökan ska dennas/dennes 

kontaktuppgifter raderas så snart som möjligt, om de inte själva uttrycker att de vill vara kvar i 

våra register. 

 

Känslig data vid hantering av supportfall: 

Känsliga kontaktuppgifter samlas i vissa fall in då utresande student behöver hantering av ett 

supportfall. Känslig data som framkommer i supportarbetet lagras på YFU Community Database 

och e-mejl-programmet Microsoft Office 365 för vidare hantering. Denna information raderas 

efter utresandeprogrammets slut (tidigast två månader efter utbytesårets slut). 

 

Foto och rörlig bild: 

Många gånger fotograferar och filmar YFU Sverige under läger där utresande utbytesstudenter 

deltar. Dessa foton och/eller rörlig bild lagrar YFU Sverige på en intern server i syfte att använda 

i marknadsföring av utresandeprogrammet och värdfamiljprogrammet. Situationsbilder 

används utan särskilt godkännande, men raderas på begäran. Användandet av 

porträttfoto/rörlig porträttbild som samlas in av YFU Sverige under utbytesåret, regleras i 

bildavtal som skrivs med utresande utbytesstudenter och deras Natural parents. 
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2.4 Inresande utbytesstudenter 
 

Förnamn, efternamn, mejladress, telefonnummer, postadress: 

Dessa uppgifter samlas in då inresande utbytesstudent har bekräftats och ansökan skickats in 

till YFU Sverige av partnerland. Uppgifterna sparas i YFU Community Database och på den 

lösenordskyddade YFU-plattformen FileFlow, samt på YFU Sveriges server, i syfte att hantera 

utbytesstudentens utbytesår. Uppgifterna lagras under inresandeprogrammets längd, och 

raderas efter utbytesårets slut. Om antagen inresande utbytesstudent före eller under 

utbytesåret väljer att dra tillbaka sin ansökan/avsluta sitt utbytesår ska dennas/dennes 

kontaktuppgifter raderas så snart som möjligt, om inte de själva uttrycket att de vill vara kvar i 

våra register. 

 

Känslig data i hantering av ansökan: 

För att kunna administrera ansökan till inresandeprogrammet samlas känslig information in 

(t.ex. hälsodeklaration, betygsinformation, lärarutvärdering, information om intressen och 

fritid, et cetera). Denna information samlas in i syfte att underlätta placering i värdfamilj och 

placering på skola i Sverige. Uppgifterna lagras från och med insamlandet, samt under 

utbytesårets längd på YFU Sveriges interna server, samt på lösenordskyddade YFU-plattformen 

FileFlow, och i e-mejl-programmet Microsoft Office 365. Dessa uppgifter raderas i och med 

inresandprogrammets slut. 

 

Känslig data vid hantering av supportfall: 

Känsliga kontaktuppgifter samlas i vissa fall in då inresande student behöver hantering av ett 

supportfall. Känslig data som framkommer i supportarbetet lagras på YFU Community Database 

och e-mejl-programmet Microsoft Office 365 för vidare hantering. Denna information raderas 

efter inresandeprogrammets slut. 

 

Foto och rörlig bild: 

Många gånger fotograferar och filmar YFU Sverige under läger där inresande utbytesstudenter 

deltar. Dessa foton och/eller rörlig bild lagrar YFU Sverige på en intern server i syfte att använda 

i marknadsföring av utresandeprogrammet och värdfamiljprogrammet. Användandet av foton 
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regleras i bildavtal som skrivs med inresande utbytesstudent och deras Natural parents före 

ankomst på inresandeprogrammet. 

 

2.5 Alumner 
Data som lagras för subjektsgruppen alumner är enkel persondata. Dessa uppgifter har under 

åren samlats in av YFU Sverige i samband med deltagande på utresandeprogrammet. 

Uppgifterna sparas på YFU Sveriges interna server i syfte att bjuda in och hantera dessa i ett 

alumnnätverk som YFU Sverige administrerar. Uppgifterna lagras tills vidare, och raderas på 

begäran. 

 

2.6 Volontärer 
Data som lagras för subjektsgruppen volontärer är enkel persondata. Uppgifterna sparas i YFU 

Community Database och på YFU Sveriges interna server i syfte att tillfråga tidigare aktiva 

YFU:are om diverse volontäruppdrag för YFU:s räkning. Uppgifterna lagras tills vidare, och 

raderas på begäran. Denna subjektsgrupp kan även överlappa med andra subjektsgrupper, så 

som till exempel Natural parents, värdfamiljer eller tidigare utresande studenter. 

 

Foto och rörlig bild: 

Många gånger fotograferar och filmar YFU Sverige under aktiviteter där volontärer deltar. Dessa 

foton och/eller rörlig bild lagrar YFU Sverige i en bilddatabas på en intern server i syfte att 

använda i marknadsföring av utresandeprogrammet och värdfamiljprogrammet. Användandet 

av foton regleras i bildavtal som skrivs med volontär. 

 

2.7 Kontorspersonal (anställda och praktikanter) 
I anställningskontrakt ska information om vilken typ av data YFU Sverige behandlar tydliggöras. 

Anställda ska ge samtycke till behandling av relevant persondata. Detta gäller även praktikanter 

på kontoret. 

3. Transparens 
YFU Sverige strävar efter att vara informativa och transparenta i sin hantering och lagring av 

data. På den officiella hemsidan finns policydokument tillgängligt, och för varje formulär för 
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insamling av persondata ska ett tydligt syfte för användning av uppgifterna anges. Har du frågor 

om hur vi hanterar eller lagrar data, eller vill ha din egen persondata raderad, mejla 

info@yfu.se. 

4. Radering av persondata hos YFU Sverige 
För att få sin persondata raderad ur YFU Sveriges hantering och lagring mejlar du info@yfu.se. 

Vi kommer då att radera data för alla tre datatyper, det vill säga kontaktuppgifter, känslig 

information samt porträttbild/-rörlig porträttbild. 

5. Hantering av säkerhetsbrott 
Vid ett säkerhetsbrott rapporteras detta till YFU Sveriges generalsekreterare och styrelsens 

ordförande. Dessa utvärderar om säkerhetsbrottet kan stoppas internt, eller om extern hjälp 

behöver tas in (IT-leverantör eller juridisk hjälp). Organisationen genomför en riskbedömning av 

överträdelsen, och om det finns en risk för de registrerades rättigheter. Säkerhetsbrottet 

anmäls till datainspektionen om det anses nödvändigt. 
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