	
  
	
  

Avtal Givare:
1. Bakgrund/Syfte
Pennybridge ombesörjer insamling av pengar till välgörenhet. Bolaget vänder sig till företag och privatpersoner
som vill skänka bidrag till föreningar och organisationer som arbetar med välgörenhet. Pennybridge’s idé är att
underlätta för givare att bidra till välgörande ändamål genom innovativa lösningar för digitala medier. Pennybridge
förmedlar givarnas pengar till de mottagare som tecknat avtal med Pennybridge.

2. Pennybridge insamlingsaktiviteter
Pennybridge ingår avtal med bidragsgivare vilka efter ingånget avtal får tillgång till Pennbridge’s Internettjänst.
Genom ett eget Internetkonto hos Pennybridge kan givarna på ett enkelt sätt själva administrera sitt givande.
Tjänsten erbjuder givarna att på ett enkelt sätt välja mottagare och storleken på gåvorna.

3. Utbetalning av insamlade medel
Pennybridge utbetalar insamlade medel på uppdrag av givarna enligt avtalat tillvägagångssätt med de
mottagande organisationerna. Pennybridge äger rätten att förränta insamlade medel tills dess att dessa
utbetalats till de mottagande organisationerna men förbinder sig att inte placera pengarna i oetiska- eller
högriskinvesteringar.

4. Marknadsföring
Pennybridge marknadsför sin insamlingstjänst och har enligt avtal rätt att använda mottagande organisations
logotyp och varumärke. Annonsering sker bl.a. på Pennybridge’s hemsida www.pennybridge.org och i sociala
medier.

5. Sekretess/Information om Pennybridge’s medlemmar
Pennybridge skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till bolaget. Vi skulle vilja behandla
personuppgifter om dig för att få en bild av hur människor bidrar till välgörenhet och hur vi kan utveckla vår
verksamhet.
De uppgifter vi kan komma att samla in och behandla är: namn, ålder, kön, adress, civilstånd, antal barn, barnens
ålder, familjens disponibla inkomst efter skatt, förmögenhet, bostadsförhållanden, ditt givande.
Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Om du vill att uppgifterna enbart ska behandlas av oss
inom företaget behöver du markera att du vill vara anonym. Det gör du när du är inloggad på Pennybridge genom
att först gå till ”Mina sidor” och där klicka på ”Min profil”. Där klickar du i: ”Jag vill vara skänka mina pengar
anonymt, se Användarvillkor för vad det innebär.”
Anonymiserade uppgifter kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare såsom företag/organisationer
som bedriver välgörande verksamhet. Med anonymiserade avser vi uppgifter ej kopplade till namn bostadsadress
och personnummer. Men om du som givare väljer att donera till en av skatteverket godkänd gåvomottagare och
vill nyttja möjligheten till skattereduktion för gåva, kan du inte vara anonym.
Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt
undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi
behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter
som vi behandlar om dig.
Genom att registrera dig på Pennybridge lämnar du ditt samtycke till att Pennybridge behandlar personuppgifter
om dig i enlighet med ovanstående.
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6. Kakor/Cookies
På Pennybridge.org använder vi cookies (eller kakor som de kallas på svenska) för statistik- och för att underlätta
för dig vid inloggning och hantering av din Pennybridge.
En cookie är en liten datafil som webbplatser lagrar på din dator så att vi kan känna igen din dator nästa gång du
besöker webbplatsen. En cookie-fil är passiv och kan inte sprida datavirus eller andra skadliga program.
Mer om reglerna kring cookies kan du läsa på: http://www.minacookies.se

7. Mottagande organisations verksamhet
Pennybridge har rätt att avföra en mottagande organisation från sin internettjänst och upphöra med
marknadsföring av organisationen.

8. Giltighetstid
Dessa allmänna villkor gäller tills vidare och kan när som helst sägas upp/ändras av Pennybridge.
Som givare har du givetvis rätten att säga upp avtalet. Detta gör du först genom att stoppa ditt månatliga givande
på Pennybridge. Vill du sedan avsluta ditt konto gör du det genom att kontakta oss. Uppsägning ska ske skriftligen
per brev till Pennybridge AB.

9. Ansvarsbegränsning
Ersättning p.g.a. fel, brist eller kontraktsbrott med anledning av detta avtal är begränsat till vid varje tidpunkt
gällande prisbasbelopp.

10. Tvist
Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras enligt Stockholms Handelskammares regler om förenklat
skiljeförfarande. Skiljeförfarande skall äga rum Örebro.
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