Degerfors Trädgårdsförening

Integritetspolicy (2018)
Degerfors Trädgårdsförening har ett register över samtliga medlemmar. Syfte är att vara ett stöd till
föreningens verksamhet, samt ha en aktuell förteckning över vilka personer/hushåll som är medlemmar i
föreningen. Medlemsregistret är nödvändigt för att föreningen ska kunna fullgöra sitt avtal mot medlem, som
att informera om pågående aktiviteter, skicka ut medlemsblad och annan medlemsinformation samt fakturera
medlemsavgifter.
I vår Integritetspolicy beskriver vi hur vi sparar och hanterar din personliga information, dina rättigheter och
allt som rör din integritet och trygghet hos oss.
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.
1. Person som blir medlem i föreningen ger oss viss information frivilligt, vilken vi noterar i ett
medlemsregister. Med medlemskapet följer att medlem godkänner att vara registrerad i föreningens
medlemsregister.
2. Medlemsregistret är ett internt register och kommer inte vid något tillfälle att publiceras på något
publikt media såsom exempelvis Internet, Facebook. Information, från medlemsregistret, kommer
inte vid något tillfälle utan varje enskild medlems uttryckliga samtycke, att lämnas till för föreningen
utomstående part. Undantag från detta kan göras om föreningen blir ålagd av svensk myndighet att
lämna ut uppgift.
3. Åtkomst till registerinformation om medlem har endast medlemmar i styrelsen, föreningens revisorer
och web-ansvarige. Områdesutdelare får del av namn och adress information som berör de
medlemmar som ingår i utdelningsområdet. Med områdesutdelare avses de personer som delar ut
skriftlig medlemsinformation till medlem.
4. Medlem kan begära och få uppgift om vilka registeruppgifter som finns avseende det egna
medlemskapet. Registeruppgifter skickas till medlem, som begärt registerutdrag, med post i
pappersform och till den medlemsadress föreningen har i sitt register.
Ingen medlem kan, i enlighet med denna Integritetspolicy, få uppgift om vad som är registrerat om
annan medlem.
5. Listor ur medlemsregistret kan vid särskilda behov skickas via e-post från registerhållaren till
styrelsemedlemmar och revisorer.
6. Medlemsregistret omfattar alltid följande uppgifter som frivilligt erhållits av medlem; namn, adress,
postadress. I förekommande fall har föreningen av medlem även fått uppgift om ytteligare person i
hushållet, telefonnummer och e-postadress.
Föreningen kompletterar nämnda uppgifter med ett medlemsnummer, ett områdes nummer
(beroende på adress), när medlemskap börjat och upphört samt information om betalda
medlemsavgifter och i förekommande fall funktion i föreningen.
7. Meddelar medlem att någon information är felaktig ska rättelse i medlemsregistret göras snaras,
dock senast inom en vecka.
8. Information om medlem i medlemsregistret raderas senast ett år efter att styrelsen informerats om
att medlemskapet ska upphöra eller att medlemsavgifter inte betalats. Uppgift om medlem finns dock
kvar hos föreningen i form av verifikationer som sparas i enlighet med bokföringslagens krav.
Medlem kan av personuppgiftsansvarig begära att registeruppgifter omedelbart ska raderas. Det
medför att medlemskapet samtidigt upphör då föreningen inte längre kan fullgöra sina åtaganden
mot medlemmen.
9. Om medlem har klagomål avseende föreningens registerhantering har medlem alltid rätt att klaga till
Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgiftsdata.
10. Degerfors Trädgårdsförenings styrelse har antagit denna Integritetspolicy, som gäller från
2018-05-07. Personuppgiftsansvarig är styrelsen för Degerfors Trädgårdsförening (org nr 8024427893). Personuppgiftsbiträde är föreningens kassör.

