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Information om personuppgiftsbehandling
i Rådmanby Tomtförening
Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och
har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.
Rådmanby Tomtförening har sammanställt nedanstående information som utgår från den
gällande dataskyddslagstiftningen.
Syftet är att du ska få veta hur dina personuppgifter hanteras inom vår förening, vad de
används till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta
tillvara dina rättigheter. Fylligare information om GDPR finns på Datainspektionens hemsida.

Bakgrund
Tomtföreningen hanterar personuppgifter för att föreningsverksamheten skall löpa smidigt.
Utgångspunkten är att inte behandla fler personuppgifter än nödvändigt och att bara
använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Riktlinjer
Vilka personuppgifter behandlas i föreningen?
Personuppgifter behandlas endast om det finns s.k. laglig grund, d.v.s. när de behövs för att
fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. De personuppgifter som tomtföreningen behandlar
är: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betal- och bankrelaterade
uppgifter, samt uppgifter som du självmant och frivilligt uppger, dvs uppgifter som du själv
registrerar och/eller publicerar.

Hur får föreningen tillgång till dina personuppgifter?
Som ny medlem registreras du i Tomföreningens Medlemsmatrikel. Den administreras f.n.
(april 2020) av Mari Lustig. Matrikeln skickas ut till samtliga tomtägare minst en gång per år
eller vid uppdatering.
Det finns också en Förteckning över arvodering av styrelsemedlemmar och namn på de som
ingår i arbetsgrupper som t.ex Röjgrupp, m.m. Förteckningen innehåller förutom namn och
adress även personnummer och uppgift om bankkonto och bank . Förteckningen handhas av
föreningens kassör som delger Neblo - tomtföreningens ekonomiska förvaltare- information
ur matriken för att de skall kunna fakturera medlemmarna årsavgiften. Dessutom sköter
Neblo utbetalning av arvode och sköter all rapportering och kontakt med Skatteverket på
uppdrag av styrelsen.
Som föreningsmedlem har du rätt att:
•
•

få tillgång till dina personuppgifter
få felaktiga personuppgifter rättade
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•
•
•

få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
få veta hur länge ni kommer att lagra personuppgifterna
lämna in klagomål till Datainspektionen

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Föreningens rutiner och arbetsformer utformas för att dina personuppgifter ska hanteras på
ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast föreningens funktionärer som behöver
personuppgifterna för att utföra sina uppdrag ska ha tillgång till dem.
Föreningen lämnar inte ut personuppgifter till tredje part utan samtycke. I sådana fall
upprättas ett sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett
betryggande sätt.

Ansvar
Föreningens styrelse är personuppgiftsansvarig, vilket innebär ansvar för hur dina
personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

