Älvsala Nya Tomtägareförening – Integritetspolicy 2018-05-25
Älvsala Nya Tomtägareförening värnar om medlemmarnas personliga integritet och
eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar vilken personlig
information föreningen behandlar. Den beskriver också dina rättigheter.
Vem är ansvarig för de personuppgifter föreningen samlar in?

Älvsala Nya Tomtägareförening är personuppgiftsansvarig för föreningens behandling
av personuppgifter.
Vilka personuppgifter samlar föreningen in om dig som medlem?

Här ser du en sammanställning över de personuppgifter som vi samlar in. Längre ner
finns en sammanställning över de ändamål som finns för insamling och behandling.
• Namn på samtliga ägare till fastigheten
• Medlemsnummer (Föreningshusets nummer)
• Fastighetsbeteckning
• Adress i Älvsala
• Hemadress
• Telefonnummer hem
• Mobiltelefon
• E-postadress (i förekommande fall)
• Båtplats
• Betalningshistorik
• I vissa fall namn och e-postadress till ytterligare personer (ej ägare) som önskar
ta del av föreningens nyhetsbrev och information.
Vilka ändamål finns det för insamling och behandling av personuppgifter?

Följande ändamål finns bland annat för insamling:
• Utskick av kallelser och möteshandlingar till stämmor
• Upprättande av röstlängd vid stämmor
• Fakturering av medlemsavgifter och påminnelser i de fall avgift är obetald
• Utskick av nyhetsbrev och information
• Möjlighet att informera ägaren vid inbrott, vattenläcka etc i enskild fastighet
Från vilka källor hämtar föreningen personuppgifter?

Utöver de uppgifter medlemmarna själv lämnar till oss, kan vi också komma att samla in
personuppgifter från Lantmäteriet. Det görs vid uppdatering av medlemsregister, t ex
om ägaren själv inte meddelat ägarbyte.
Vilka delar föreningen medlemmarnas personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträde
Föreningen har endast ett personuppgiftsbiträde, Föreningshuset SEDAB. Ett
personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och
enligt våra instruktioner. Föreningshuset hjälper oss med följande:
• Tillhandahåller ett webbaserat medlemsregister med funktion för e-postutskick
• Sköter fakturering och avstämning av betalningar
• Sköter bokföring och bokslut

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträdet sker det endast för ändamål
som är förenliga med de ändamål för vilka föreningen har samlat in informationen.
Föreningen har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med Föreningshuset genom
vilket de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att
följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell
överföring av personuppgifter.
Var behandlar föreningen personuppgifterna?

Föreningen strävar alltid efter att personuppgifterna ska behandlas inom EU/EES och
Föreningshusets IT-system finns inom EU/EES.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive
ändamål.
Vad har du för rättigheter som registrerad?

•
•
•

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag).
Rätt till rättelse av felaktig uppgift
Rätt till radering om:
o Uppgifterna inte längre är nödvändiga
o Föreningen inte har laglig att behandla uppgifterna
o Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

Föreningen kan ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som
hindrar oss från att radera vissa personuppgifter. Det kan också hända att behandlingen
är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga
anspråk.
Hur hanterar föreningen personnummer?

Föreningen behandlar inte personnummer.
Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Kontakta styrelsen på kontakt@alvsala.se

Föreningen kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste
versionen av integritetspolicyn finns på webbplatsen.

