Samtyckande till registrering av personuppgifter GDPR/PUL
Enligt Personuppgiftslagen PUL samt Dataskyddsförordningen GDPR som ersätter PUL
från och med 25 Maj 2018 skall ett samtyckande till lagring av personuppgifter ske.
Den förening som du ansöker om medlemskap i använder ett datoriserat medlemsregister. För att kunna
bli medlem i föreningen krävs att du accepterar att dina personuppgifter lagras elektroniskt.

De uppgifter som vi lagrar om dig är följande:
Förnamn
Efternamn
Födelsedag
Medlemsnummer
E-postadress
Telefonnummer
Bostadsadress
Typ av medlemskap
Antal personer
Ideellt arbete
Betalningsreferens
Aktiv
Ansökan inlämnad

Används för att ge dig ett unikt medlemsnummer
Ditt unika medlemsnummer i föreningen
Används för att skicka information från föreningen till dig via E-post
Kan användas som alternativ kommunikationsväg till dig om E-post saknas
Kan användas som alternativ kommunikationsväg till dig om E-Post saknas
Vilken typ av medlemskap i föreningen som du har valt
Antal personer som innefattas i ditt medlemskap (familjemedlemmar)
Om du meddelat att du kan tänka dig att hjälpa till ideellt i föreningen
Koppling till föreningens bokföring där betalning av medlemsavgift bokförts
Aktiv medlem i föreningen
Datum och klockslag när du gjorde din ansökan och lämnade ditt samtycke.

Varför lagrar vi uppgifter om dig ?
Anledningen till att föreningen lagrar uppgifter om dig är för att kunna kommunicera med dig elektroniskt
samt för att se om du är en aktiv medlem. Om du saknar E-postadress har föreningen möjlighet att lagra
telefonnummer samt bostadsadress som alternativ. Föreningen kommer endast undantagsvis
kommunicera med dig på något annat sätt än elektroniskt. Om du saknar E-postadress behöver du själv
söka information på föreningens webbplats.

Hur länge lagrar vi uppgifter om dig?
Föreningen behöver lagra dina uppgifter så länge som du är aktiv medlem i föreningen. Du kan när som
helst meddela att du vill utträda ur föreningen. När ditt utträde är genomfört kommer dina uppgifter i
systemet att raderas.

Uppgifter till 3:e part
Ingen information från föreningens register kommer att lämnas till 3:e part utan ett extra samtycke från
dig.

Dina rättigheter
1. Tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter vi lagrar om dig. Genom att ange ditt medlemsnummer
och e-postadress till oss får du uppgifterna vi lagrar om dig skickade via e-post.
2. Rättighet att få felaktiga uppgifter rättade
Du har rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Genom att meddela
föreningen vad som skall rättas så skall föreningen tillse att uppgifterna rättas. Detta sker tills vidare
manuellt och kan därför ta några dagar i anspråk. Föreningen meddelar dig via e-post när rättningen är
genomförd så att du kan kontrollera riktigheten enligt punkt 1.
3. Rättighet att få uppgifter raderade
Du har rätt att begära utträde ur föreningen och i samband med detta få dina personuppgifter raderade.
Genom att meddela föreningen att du önskar utträda så skall föreningen genomföra ett utträde samt tillse
att personuppgifterna raderas. Föreningen meddelar dig via e-post när utträde är genomfört.
4. Rättighet att invända mot att uppgifter används för direktmarknadsföring
Föreningens policy är att inte använda dina personuppgifter till direktmarknadsföring utan ett extra
samtycke från dig. Om föreningen önskar ge dig förmåner från någon samarbetspartner så behöver
föreningen inhämta ett extra samtycke från dig.
5. Rättighet invända mot att personuppgifterna används för automatiskt beslutsfattande och
profilering
Föreningens policy är att inte använda dina personuppgifter för någon typ av automatiskt beslutsfattande
eller profilering. Vi lagrar inga uppgifter i systemet för dessa ändamål.
6. Rättighet att flytta personuppgifter (dataportabilitet)
Om du önskar flytta dina uppgifter till annat register så meddelar du detta till föreningen som därefter
skickar dig en semikolonsepararad fil (CSV) via E-post till dig.

Hur du lämnar ditt samtycke
Genom att kryssa i rutan ”Jag samtycker” i ansökningsformuläret (eller via ansökningsblanketten) lämnar
du ditt samtycke till att föreningen lagrar uppgifterna om dig. Om du ansöker elektroniskt så lagrar
föreningen lagrar datum och klockslag när du verifierat din epostadress. Om du ansökt via
ansökningsblankett så sparar föreningen din underskrivna ansökningsblankett med samtycke i ett fysiskt
arkiv. Om du tvekar på hur du lämnat ditt samtycke kan du kontakta föreningen som då skall ge dig
information hur du lämnat ditt samtycke. Information om adressuppgifter till din förening finner du på
föreningens webbplats, www.skutbergetswenner.se.

