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Insamling från allmänheten och företag 

 

Allmänt 

Vi använder tids- och kostnadseffektiva metoder för att göra det enkelt för företag och 

organisationer att ge ekonomiskt stöd till vår verksamhet.  

Vi prioriterar insamling av medel som inte är öronmärkta till specifikt ändamål eftersom obundna 

medel ger oss mer handlingsfrihet och kräver mindre administration. Eventuella 

ändamålsbestämda gåvor används enbart till överenskommet ändamål och vi kontaktar alltid 

givaren om öronmärkta gåvor kommit in som inte kan användas enligt givarens specifika önskemål. 

Gåvor som givaren önskar få tillbaka återbetalas under samma kalenderår under förutsättning att 

givaren meddelar oss detta inom tre månader från gåvotillfället. Om gåvan består av värdepapper 

eller fast egendom, avyttras dessa så fort som möjligt på ett ansvarsfullt sätt och kapitalet förvaltas 

enligt vår kapitalplaceringspolicy. Om en gåva erhålls med förbehåll som omöjliggör avyttring och 

investering enligt vår kapitalplaceringspolicy tar vi ej emot gåvan.  

Om vi efter rimlig arbetsinsats bedömer att finansieringen av gåvan eller samarbetet kommer från 

verksamhet som ej är förenlig med vårt ändamål eller varumärke, eller kan skada arbetet mot 

barnsexhandel, tackar vi nej till gåvan eller samarbetet. Noggranna bedömningar görs särskilt när 

företag vid vil sponsra eller samarbeta med oss.  

Alla externa parter utanför vår organisation som vill samla in pengar åt oss, i vårt namn och med 

hjälp av vårt varumärke, måste först upprätta ett muntligt eller helst skriftligt avtal om aktiviteten 

med oss. 

 

Information och marknadsföring 

All information och marknadsföring gällande insamling ska vara saklig, korrekt och tydligt ange vad 

ECPAT arbetar med. All extern kommunikation sker i enlighet med överenskomna interna regler, 

särskilt hanteringen av foton av minderåriga och/eller utsatta. I skriftligt informationsmaterial som 

vi producerar finns alltid relevant information om vårt 90-konto med. 

Insamlingsrelaterad information ska finnas tillgängligt på hemsidan där vi också informerar om hur 

externa individer eller organisationer vill genomföra aktiviteter för att samla in pengar till ECPAT. 

Frågor och klagomål hanteras så snabbt och fullständigt som möjligt. 

 

Metoder 

• Vi prioriterar kostnadseffektiva insamlingsmetoder via internet, mail och mobil. 

• Vi använder oss inte av minderåriga under 16 år vid insamlingsaktiviteter. 

 

Personuppgiftshantering i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) 

Våra givare registreras i ett lösenordskyddat dataprogram och vi strävar efter att ha moderna och 

tillförlitliga tekniska lösningar i vårt insamlingsarbete. Vi använder personuppgifterna för utskick 

per post/mail/sms av information om barnsexhandel, och/eller förfrågan om ny gåva. Inga 

registrerade uppgifter lämnas vidare för användning av tredje part. 
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Registrering sker av namn, postadress, belopp och datum för inbetalning samt vilka utskick som 

gjorts till den registrerade. Mailadress och mobilnummer registreras för dem som lämnat dessa 

uppgifter. För autogirogivare registreras dessutom personnummer. Ingen registrering sker av de 

som angett att de inte önskar få sina uppgifter registrerade. 

Autogiromedgivanden förvaras inlåsta och sparas i 10 år. Givare som inte gör någon ny inbetalning 

inom tre år raderas från registret. Information om att personuppgifter registreras finns på vår 

hemsida. Givare kan när som helst begära information om vilka personuppgifter som finns 

registrerade hos oss. 

 

Företag och samarbeten 

Att samarbeta med utvalda företag och organisationer är en viktig del av vår finansiering. 

Vi avstår från att samarbeta med företag och organisationer som på något sätt associeras med 

främjandet av barnsexhandel, pornografi, brott mot mänskliga rättigheter eller brott mot 

barnrättsprinciperna. Vi avstår också från samarbeten med företag och organisationer som till mer 

än 5 % av sin omsättning är verksamma inom att främja tobak, alkohol, vapen. 

Vi skriver avtal med alla externa parter som i någon form får rätt att använda ECPATs logotyp eller 

varumärke. I avtalet regleras hur vi kan säga upp avtalet med omedelbar verkan i det fall vår 

avtalspart kan kopplas till barnsexhandel i någon form, eller uppträder, uttalar sig eller på annat 

sätt agerar så att det kan skada vår verksamhet eller våra intressen. 


