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Denna policy är framtagen och antagen i enlighet med den nya EU-lagstiftning, 

GDPR, som fr.o.m. den 25/5, 2018 gäller alla föreningar, företag och 

myndigheter som på något sätt samlar in information om personer. GDPR avser 

att stärka individens rättigheter och skyldigheter. 

  

Med personuppgift enligt GDPR avser vi i styrelsen för föreningen Byalaget på 

Kivik de uppgifter som finns i registren på 1) föreningens medlemmar, 2) 

personer i styrelsen och 3) personer i gruppen ”Hjälpande händer”.  

Styrelsen för föreningen är ansvarig för att uppgifterna hanteras och förvaras på 

ett tryggt sätt. Digitala register hanteras av ordförande, kassör och 

medlemsansvarig. De digitala registren används för utskick av kallelser, 

nyhetsbrev, föreningsmeddelanden och inbetalning av medlemsavgift till 

medlemmar och lämnas inte ut till tredje part. 

Medlemsuppgifter består av 4 uppgifter om medlemmen: (1) namn, (2) 

postadress och i förekommande fall (3) mailadress, (4) om man betalt 

medlemsavgift eller ej. Inga övriga uppgifter registreras eller sparas om 

medlemmen i fråga. Medlem anses ge sitt samtycke (laglig grund) till 

registreringen av kontaktuppgifterna i samband med registrering och inbetalning 

av medlemsavgift. Medlem kan när som helst säga upp sitt medlemskap 

och/eller begära att uppgift tas bort. I samband med detta tas medlemsuppgiften 

omgående bort ur registret. För detta ansvarar styrelsens medlemsansvarige. 

Medlem som inte betalar och förnyar sin avgift i föreskriven tid, och som inte 

heller svarar på utskick och påminnelser, anses efter två år ha begärt utträde ur 

föreningen och tas bort ur register. Medlem äger rätt att få veta vilka uppgifter 

som sparas och att få ta del av uppgift om sig själv. Medlem måste meddela om 

uppgift (namn, adress, mailadress) inte stämmer, varvid styrelsens 

medlemsansvarige ansvarar för att rättelse sker omgående. 

 

Uppgifter för personer i styrelsen består av: (1) namn, (2) postadress, (3) 

telefonnummer, (4) mailadress och (5) funktion i styrelsen. 
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Inga övriga uppgifter registreras eller sparas. Styrelsen medlemmar ger sitt 

samtycke till registrering i samband med  

inträde i styrelsen. Vid utträde, på styrelsemedlems egen begäran eller, när 

styrelseuppdraget är slutfört, tas personuppgifterna omedelbart bort. Ansvarig 

för detta register är styrelsens ordförande. 

 

Uppgifter för personer som är ”Hjälpande händer” består av (1) namn, (2) 

postadress, (3) telefonnummer, (4) mailadress. Inga övriga uppgifter registreras 

eller sparas. Personer i ”Hjälpande händer” ger sitt samtycke till registrering i 

samband med att de blir del av gruppen ”Hjälpande händer”. Vid utträde ur 

gruppen ”Hjälpande händer” tas personuppgifterna omedelbart bort. Ansvarig 

för detta register är styrelsens medlemsansvarige. 

 

 


