Personuppgiftspolicy
Som en ideell förening är Örnsköldsviks Mangaförening beroende av bidrag för att kunna nå
en ekonomiskt trygg grund. En del av dessa bidrag kräver att vi lämnar in en del
personuppgifter till den vi söker bidrag hos. Exempel på personuppgifter kan vara:
●
●
●
●
●
●

Namn
Adress
Personnummer
E-postadress
Telefonnummer
Foton

Det finns många fler exempel på vad en personuppgift kan vara, men i korthet så handlar
det om uppgifter som kan kopplas till en levande person. I och med att den svenska
personuppgiftslagen är ersatt av EU:s GDPR (General Data Protection Regulation), eller
dataskyddsförordningen, så ställs det i regel mer krav på hur vi får hantera en medlems
personuppgifter. Det rör sig bland annat om hur länge uppgifterna får sparas, vilka uppgifter
vi får samla in beroende på ändamål och vilka rättigheter en medlem har när det gäller
åtkomst till sina egna uppgifter. Denna policy är till för att föreningens medlemmar ska kunna
få en överblick över vilka typer av personuppgifter vi behandlar, vilket ändamålet är för
personuppgiftsbehandlingen, hur vi behandlar uppgifterna samt vilka rättigheter man som
medlem har över sina egna personuppgifter.

Behandling av personuppgifter
De personuppgifter som vi behandlar när man registrerar sig som medlem i föreningen, är
följande:
●
●
●
●
●

Namn
Adress
Personnummer
E-postadress
Telefonnummer

Ändamålet med insamlingen av dessa uppgifter är främst att hålla koll på vilka som är
medlemmar i föreningen under verksamhetsåret, samt även söka bidrag åt föreningen där
dessa uppgifter är ett krav. Vissa typer av aktiviteter kräver även att vi registrerar dessa
uppgifter, som studiecirklar till exempel.
Utöver det så förekommer det tillfällen där vi tar bilder eller spelar in videos under aktiviteter,
vilket då alltså innebär att vi även behandlar foton, ljud och videos. Syftet med det är att

kunna visa upp vår verksamhet. Vi behandlar inga andra uppgifter, som etniskt ursprung,
politisk eller religiös åskådning och övriga uppgifter som vi inte behöver.
Styrelsen är den som är personuppgiftsansvarig i föreningen. Har man funderingar kring hur
personuppgifterna sköts, så är det alltså styrelsen man vänder sig till.

Hur länge behandlas dina uppgifter
Alla uppgifter som samlas in behandlas under en viss tid.
●
●
●
●

Nödvändiga uppgifter vid registrering behandlar vi endast mellan reguljära årsmöten
Om man går ur föreningen är vi skyldiga att skyndsamt radera de uppgifter som vi
har från när man registrerade sig
Foton, videor och ljudupptagningar behåller vi så länge som vi finner det nödvändigt,
eller tills dess att vi blir uppmanade att ta bort dessa
I övrigt så kontrollerar vi regelbundet om vi faktiskt behöver alla uppgifter, finner vi
något som inte längre behövs enligt ändamålen så raderas det

Samtycke
Föreningen använder sig av samtycke för att få behandla medlemmarnas personuppgifter.
Om man inte samtycker till att lämna ovan nämnda uppgifter samt samtycker till att vi
använder oss av foton, ljudupptagningar och videos när man vill bli en fullvärdig medlem i
föreningen, kan man inte heller bli medlem i föreningen. Samtycke lämnas när man har tagit
del av stadgarna, denna policy, lämnat en skriftlig begäran att få bli medlem samt betalat
eventuell medlemsavgift som bestäms av årsmötet.

Vem får del av uppgifterna
Som medlem har man rätt att veta vilka som ta del av ens uppgifter vid registrering. Dessa är
följande:
●
●
●
●
●
●
●
●

Styrelsen tillsammans med eventuella suppleanter
IT-administratör (denne behöver full tillgång till våra system där vi lagrar våra
dokument, där bland annat vårt medlemsregister finns)
Google Drive-administratör (personen i fråga administrerar våra Google Drive-konton
och behöver därmed tillgång till registret)
Revisorer (dessa behöver kunna ta del av dokument för att kunna se om styrelsen
sköter ekonomi och förvaltning av föreningen)
Sverok (när vi ansöker om bidrag från förbundet, så måste vi lämna vissa uppgifter
om medlemmarna)
ABF (när vi bedriver studiecirklar)
Molnlagringstjänster och andra tillhörande tjänster från Google och liknande
leverantörer av tjänster, som är godkända av EU enligt Privacy Shield
Sociala medier som Facebook och andra liknande medier, som är godkända av EU
enligt Privacy Shield

Vi har avgett samtycke till att de företag och organisationer som vi använder oss av får ta del
av våra medlemmars uppgifter när vi slöt användaravtal med respektive organisation. Utan
det hade det blivit svårt rent lagmässigt för oss att använda deras tjänster. Vad gäller Google
Drive- och IT-administratör så sluter vi enskilda avtal med dessa om de inte även är
förtroendevalda personer.

Enskilda medlemmars rättigheter
Enligt den nya dataskyddsförordningen så har man som medlem en del rättigheter när det
gäller sina personuppgifter:
●
●
●
●
●

Rätt att få ett registerutdrag över vilka uppgifter föreningen har
Rätt att få felaktiga uppgifter rättade
Rätt att få uppgifterna raderade när uppgifterna inte längre behövs för de ändamål
styrelsen har bestämt att uppgifterna ska användas till
Rätt att lämna in klagomål hos Datainspektionen om man anser att hanteringen
missköts
Rätt att bli informerad om en incident har inträffat till de som finns i registret. Detta
ska ske inom 72 timmar och även Datainspektionen ska informeras

