Degerfors Trädgårdsförening

Personregisterpolicy (2017)
Degerfors Trädgårdsförening databehandlar sitt medlemsregister, vilket innebär att alla
medlemmar finns noterade i ett av föreningen hållet medlemsregister.
Med benämningen föreningen i detta dokument avses Degerfors Trädgårdsförening. Med
medlem avses den eller de personer i samma hushåll som i medlemsregistret är noterade
som en medlem.
Föreningen har följande policy för hanteringen av medlems personuppgifter som finns i
medlemsregistret.
1. Medlemsregistrets syfte är att vara ett stöd för föreningens verksamhet och ha en
aktuell förteckning över vilka personer/hushåll som är medlemmar i föreningen.
2. Då medlemsregistret är ett internt register kommer det inte vid något tillfälle att
publiceras på något publikt media såsom Internet, Facebook etc.
3. Information, från medlemsregistret kommer inte vid något tillfälle, utan varje enskild
medlems uttryckliga samtycke, att lämnas till tredje part.
4. Undantag från punkt 3 kan göras om föreningen blir ålagd att lämna ut uppgift av
svensk myndighet.
5. Åtkomst till registerinformation om medlem har endast medlemmar i styrelsen,
föreningens revisorer och web-ansvarige.
6. Områdesutdelare får del av namn och adress information som berör de medlemmar
som ingår i utdelningsområdet. Detta avser de personer som ombesörjer att skriftlig
medlemsinformation delas ut till medlem.
7. Medlem kan begära och få uppgift om vilka registeruppgifter som finns avseende det
egna medlemskapet. Ingen medlem kan dock, i enlighet med datalagen och
föreningens policy, få uppgift om vad som är registrerat om annan medlem.
8. Listor ur medlemsregistret kan vid behov skickas via e-post från registerhållaren (f.n.
kassören) till styrelsemedlemmar och revisorer.
9. Medlemsregistret innehåller alltid följande uppgifter: medlemsnummer, namn, adress,
uppdrag i föreningen och information om medlemsavgifter.
Medlemsregistret innehåller i de fall föreningen har informationen: namn på ytterligare
person i hushållet, telefon, e-postadress, när medlemskap börjat och upphört.
10. Registerinformation om medlem raderas tre år efter att styrelsen informerats att
medlemskapet ska upphöra eller att medlemsavgifter inte betalats.

