Kävlingebygdens Släktforskarförening
Organisationsnummer 845002-0816

Integritetspolicy
Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Kävlingebygdens Släktforskarförening, Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge (nedan kallad föreningen) är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.
Föreningens ändamål är att främja släkt- och folklivsforskning i Kävlinge med omnejd.

Vad en personuppgift är
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det
gäller till exempel namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Även publicering av foton eller
filmer av identifierbara personer på bl. a. föreningens hemsida är personuppgift.

Vilka personuppgifter begär föreningen in och hur lagras de?
I samband med ansökan om medlemskap begär föreningen in namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa
uppgifter lagras i ett datorbaserat medlemsregisterprogram för vilket föreningens kassör ansvarar.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter, kommunicera med
medlemmarna samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter) såsom
· Hantering av medlemskap i föreningen
· Föreningsadministration
· Utbildningar arrangerade av föreningen
· Kontakt med medlem
· Publicering av material på hemsida

Vem/vilka delar vi personuppgifter med?
Personuppgifterna lämnas aldrig ut till någon extern part.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Föreningen behandlar dina personuppgifter lagenligt enligt GDPR (General Data Protection Regulation). Det är EU:s
dataskyddsförordning som gäller i alla unionens länder från och med 2018-05-25.

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

Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.
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. För eventuella
ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.
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Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att
begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
Du har rätt att bli raderad:
·
·
·
·
·

Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en
intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
Om personuppgifterna har behandlats olagligt
Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av
personuppgifter, 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.

Om du vill veta mer
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

Föreningens integritetspolicy har antagits av styrelsen 2018-08-23.
Senaste uppdatering har skett 2021-10-27.
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