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1. Ändamål med insamlingen 
Operation Smile är en politiskt och religiöst obunden medicinsk hjälporganisation. Våra 
medicinska volontärer genomför operationer på barn med ansiktsdeformiteter, 
framförallt läpp-, käk-, och gomspalter, i utvecklingsländer. 
 

2. Förtroende och ansvar 
Grundläggande för vårt insamlingsarbete är att det skall ske med respekt för den enskilde 
givaren. Det skall vara etiskt korrekt, öppet, ärligt och transparent. Det vill säga att vi 
redovisar öppet hur vi arbetar och ändamålet med gåvorna. En gåva är alltid frivillig och vi 
följer de lager, regler och riktlinjer som finns inom området, definierade av exempelvis 
Svensk Insamlingskontroll och vi är medlemmar i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd 
(FRII). Operation Smile Sveriges insamlade medel och kostnader redovisas i den årligen 
upprättade årsredovisningen som finns att ladda ner på hemsidan. Operation Smiles 
redovisning revideras av auktoriserade revisorer. 
 

3. 90-konto 
Insamlingen sker via 90-konton, kontrollerade av Svensk insamlings-kontroll på plusgiro 
och bankgiro vilket säkerställer kontroll av att gåvorna går till ändamålet och att 
administrations- och insamlingskostnader hålls inom givna ramar. 
 

4. Personuppgiftslagen (PUL) 
Operation Smile Sverige följer Personuppgiftslagen (PuL) vilket innebär att 
personuppgifterna enbart används i vår egen administration för att hantera gåvor samt 
för rapportering av underlag för skattereduktion till Skatteverket.  
 

5. Givarens integritet 
Operation Smile Sverige värnar integriteten för den enskilde givaren genom att inte lämna 
ut uppgifter till tredje part. Vi upplyser aldrig tredje part om den enskilde gåvogivarens 
skänkta belopp. Undantag från detta görs för rapportering till Skatteverket. Uppgifter om 
inkomna gåvor sparas i en databas utan extern insyn och skyddas med separat inloggning 
som endast berörda personer har tillgång till. 
 

6. Insamlingskanaler 
Operation Smile Sverige använder olika insamlingskanaler i sitt insamlingsarbete. I 
huvudsak handlar det om kontanta gåvor som skänks via autogiro, online, 
inbetalningskort, gåvogram, testamenten, fonder eller aktieutdelning och sms-gåvor. 
Insamling kan ske genom till exempel brevutskick, telemarketing, annonsering eller 
arrangemang av olika slag, så som konserter och andra event, ofta anordnade av lokala 
föreningar, församlingar eller företag.  
 

7. Användandet av bild och text 
Bild och textmaterial som används i insamlingsarbetet ska syfta till att beskriva och 
tydliggöra verksamhetens ändamål och alltid användas med respekt för de medverkande 
och för givarna. 
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8. Möjlighet att tacka nej till gåvor 
Operation Smile Sverige samlar inte in pengar från personer som avsagt sig 
kommunikation med stiftelsen. Operation Smile Sverige bedriver inget aktivt 
insamlingsarbete riktat mot personer under 18 år. Operation Smile Sverige förbehåller sig 
rätten att tacka nej till gåvor från gåvogivare vars verksamhet inte överensstämmer med 
Operation Smile Sveriges grundläggande värderingar.  
 

9. Ändamålsbestämda gåvor 
Operation Smile strävar efter att uppfylla givarens önskemål om att skänka till specifika 
ändamål. Om detta ej är möjligt kontaktas givaren.  
 

10. Återrapportering 
Operation Smile Sverige återrapporterar regelbundet till alla givare via tackbrev, 
nyhetsbrev, hemsida och årsredovisning. Som givare har man rätt att tacka nej till 
information och andra utskick.  
 

11. Återbetalning 
Operation Smile Sverige återbetalar gåva om givaren ångrar sig, förutsatt att detta sker 
inom rimlig tid, vilket motsvarar ca 3 månader. Om en gåva uppenbart kommit fel 
(bedömt utifrån texten på inbetalningskortet) återbetalar Operation Smile Sverige gåvan 
omedelbart.  
 

12. Testamente 
Operation Smile Sveriges generella hållning i fråga om testamente är att testatorns 
yttersta vilja är uttryckt och därmed skall följas. Om bestridanden ändå uppstår 
samarbetar Operation Smile Sverige med jurist för att reda ut de juridiska aspekterna. 
Varje bestridande kommer att bedömas från fall till fall.  
 

13. Gåvor i form av lösöre, fast egendom eller värdepapper 
Om gåvor/testamenten erhålls i form av lösöre, fast egendom eller värdepapper ska dessa 
avyttras snarast möjligt i enlighet med Policy för förvaltning av kapital  
 

14. Relaterade policys 
Policy för förvaltning av kapital 
Policy för att rapportera oegentligheter 
Policy för företagssamarbeten 
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