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Glanshammarsbygden
http://www.glanshammar.info

Bilaga 1 till stadgar för Samverkarna i Glanshammarsbygden.

Integritetsregler enligt GDPR.
Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter.
Samverkarna i Glanshammarsbygden (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig
för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.
Föreningens ändamål framgår av föreningens stadgar § 2:
--Föreningen som är ideell, politiskt- och religiöst neutral, har till ändamål att vara ett
samverkansorgan för att utveckla bygden och ett kontaktforum för företagare, föreningar
och intressenter verksamma inom Glanshammar, Rinkaby, Lillkyrka och Ödeby.
---

Behandling av dina personuppgifter.
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika
ändamål kopplade till verksamheten.
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex.
medlemsmöten, kulturarrangemang, m.m.) kommunicera med medlemmarna (kallelser till
aktiviteter, utskick avprogramblad m.m.) samt hantera ekonomiska transaktioner
(medlemsavgifter m.m.) samt för att sprida information om verksamheten till allmänheten.
Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
• Hantering av medlemskap i föreningen
• Föreningsadministration, ekonomi.
• Utskick av program- och medlemsinformation.
• Deltagande i föreningens medlemsmöten, styrelsemöten, m.m..
• Kontakt med medlem och presumtiva medlemmar.
• Besök på föreningens hemsida.
• Publicering av material på hemsida, nyhetsbrev och sociala medier.

Vilka delar vi personuppgifter med
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land (utanför EU) och dina
personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
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Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling
Ändamål med behandling

Laglig grund

• Hantering av medlemskap i föreningen
• Föreningsadministration,
inklusive ansökan om medlemskap
• Kontakt med föreningen
• Besök på föreningens hemsida
• Besök på föreningens hemsida
• Publicering av material på hemsida,
nyhetsbrev och sociala medier

Avtal (Stadgarna).
Avtal
Intresseavvägning
Intresseavvägning
Intresseavvägning
Intresseavvägning och ibland
samtycke

Hur länge sparas dina personuppgifter
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålen med
behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av
personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina
personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de
personuppgifter som är under behandling. Du kan begära ett registerutdrag genom att
kontakta föreningens styrelse.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller
missvisande. Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för (om inte tex
bokföringslagen eller penningtvättslagen ställer motstridiga krav).
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse och
radering av personuppgifter vid utträde ur föreningen, begära begränsning av behandling
eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av
personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.
För mer information om GDPR hänvisas till direktivet alternativt föreningens styrelse.
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