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Integritetspolicy
Parter och ansvar for behandlingen av dina personuppgifter
Föreningen Paradiset Hanvedens vänner, orgnr 802 406-5263 (nedan kallad foreningen) ar
personuppgiftsansvarig for behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen for foreningens
verksamhet. De personuppgifter vi har i vart medlemsregister ar namn, adress, e-postadress,
telefonnummer samt uppgift om inbetald medlemsavgift.

Varfor behandlar vi dina personuppgifter?
For att foreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter for olika andamal
kopplade till verksamheten.
Foreningen behandlar personuppgifter for att administrera lopande foreningsaktiviteter, t ex.
medlemsmoten, kommunicera med medlemmarna - kallelser till aktiviteter, mm, samt hantera
medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner sa som medlemsavgifter.
Foreningen ar personuppgiftsansvarig for behandlingen av de personuppgifter som sker vid:


Hantering av medlemskap i foreningen



Foreningsadministration



Kontakt med medlem

Vilka delar vi personuppgifter med?
Föreningen sammanställer medlemsstatistik till Huddinge kommun. (antal medlemmar fördelade
på kön, åldersgrupp och kommuntillhörighet)
Uppgifterna kommer inte att overforas till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att
utsattas for automatiserat beslutsfattande.

Vilken laglig grund har vi for personuppgiftsbehandling?
Foreningen har nedan sammanstallt den lagliga grunden for behandlingen av personuppgifter som
sker inom foreningens verksamhet.
Ändamal med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i foreningen

Intresseavvagning

Foreningsadministration

Avtal, Rattslig forpliktelse
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Hur lange sparar vi dina personuppgifter?
Foreningen kommer att genomfora en bedomning arsvis om andamalet med behandlingen av
personuppgifterna kvarstar. Om inte andamalen med behandlingen av personuppgifterna kvarstar
kommer uppgifterna att raderas. Uppgifter i regisret tas bort när en person inte längre är medlem
i föreningen.
Vilka rattigheter har du?
Du har ratt att fa ett registerutdrag avseende foreningens behandling av dina personuppgifter.
Foreningen ska vid begaran av registerutdrag forse dig med en kopia av de personuppgifter som ar
registrerade hos föreningen.
Du har ratt att fa dina personuppgifter korrigerade om de ar felaktiga, ofullstandiga eller
missvisande och ratt att begransa behandlingen av personuppgifterna tills de blir andrade.
Du har under vissa omstandigheter ratt att bli raderad:


Om uppgifterna inte langre behovs for de andamal som de samlades in for



Om behandlingen grundar sig pa den enskildes samtycke och du aterkallar samtycket



Om behandlingen sker for direktmarknadsforing och du motsatter sig att uppgifterna
behandlas



Om du motsatter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen for myndighetsutovning
eller efter en intresseavvagning och det inte finns berattigade skal som vager tyngre an dina
intressen



Om personuppgifterna har behandlats olagligt



Om radering kravs for att uppfylla en rattslig skyldighet

Du har ocksa ratt att dra in ett samtycke, motsatta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och
invanda mot direktmarknadsforing.
Du kan nar som helst utova dina rattigheter genom att begara tillgang till och rattelse eller radering
av personuppgifter, begara begransning av behandling eller invanda mot behandling. Kontakta
styrelsen for att utova dina rattigheter.
Om du vill veta mer
Har du fragor om foreningens personuppgiftsbehandling eller vill utova dina rattig- heter kontaktar
du styrelsen.
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