Ljusterö Bygdegårdsförening
Uppdaterad integritetspolicy
Ljusterö Bygdegårdsförening värnar om din personliga integritet. Vi har därför
uppdaterat vår integritetspolicy för att tydligare beskriva hur vi hanterar, skyddar och
använder dina personuppgifter. Uppdateringen har gjorts enligt den nya
Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller i
hela EU och ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Vår nya integritetspolicy
börjar gälla den 25 maj 2018.

Integritetspolicy
Information om Ljusterö Bygdegårdsförenings behandling av
dina personuppgifter
Ljusterö Bygdegårdsförening värnar din personliga integritet. Det innebär t.ex. att vi
är öppna med vad vi gör med dina personuppgifter, att vi inte säljer dina
personuppgifter till andra företag och att vi följer gällande regler kring dataskydd.
Här nedanför beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du
har, vad du gör om du har frågor m.m.

Vem är personuppgiftsansvarig?
Ljusterö Bygdegårdsförening org.nr 81640 027 20 är ansvarig för behandlingen av
dina personuppgifter.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?
Vi lagrar namn adress och telefonnummer samt E-postadresser. Vi lagrar inte
personnummer eller annan information.

För vilka syften behandlas dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för olika syften, se mer i den detaljerade
informationen längre ner.

Vilka rättigheter har du och hur gör du?
Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter.
Kontakta ljustrobygdegard@telia.com eller läs mer om dina rättigheter nedan.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig, och i så
fall få viss information om t.ex. varför vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar
dem. Du har även rätt att få en kopia på alla dina personuppgifter.
Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga och ofullständiga personuppgifter om dig själv rättade.
Rätt till radering och begränsning
I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om det saknas laglig
grund för behandlingen eller vi inte längre behöver personuppgifterna. Under vissa
förutsättningar kan du ha rätt att begära att vi begränsar vår behandling till lagring av
dina uppgifter och inte använder dem på annat sätt, t.ex. om vi inte längre behöver
personuppgifterna men du behöver dem för att kunna hävda din rätt i domstol.
Rätt till invändning
Eftersom vi behandlar dina personuppgifter för utskick av information om
Bygdegården samt för aviseringar av medlemsavgifter har du rätt att invända mot
det. Vi kommer då att upphöra med utskicken. Du har också rätt att invända mot
behandling som sker med stöd av ett berättigat intresse. Under den detaljerade
informationen nedan om medlemmar ser du vilka våra berättigade intressen är.
Rätt till dataportabilitet
När vi behandlar dina personuppgifter har du rätt till så kallad dataportabilitet. Det
betyder att du kan få ut dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart
format som gör att du kan flytta dina personuppgifter. Till skillnad från rätten till
tillgång ingår bara sådana personuppgifter som du själv lämnat till oss.

Vad gör du om du har frågor och klagomål?
Om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att
kontakta oss via E-post; ljusterobygdegard@telia.com eller via brev Ljusterö
bygdegårdsförening c/o Lena Bergström Eriksson Ängsbacken 3 184 95 Ljusterö.
Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål eller anmälan om överträdelser av
tillämpliga dataskyddsregler till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen)

Vad händer om vi förändrar vår personuppgiftshantering?
Om vi t.ex. ska börja behandla dina personuppgifter för nya syften, samla in fler
uppgifter eller dela dina uppgifter med andra kommer du att få information om detta
från oss.

Detaljerad information för alla medlemmar
Här nedanför finns information om vår behandling av dina personuppgifter.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?
De uppgifter vi behandlar om dig är namn, adress, e-postadress, telefonnummer och
betalning av medlemsavgifter.

För vilka syften behandlas dina personuppgifter?
Vilken laglig grund finns för behandlingen av dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att hantera utskick med information om
Bygdegården och aviseringar av medlemsavgifter.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande
lagstiftning.

Varifrån hämtas personuppgifterna?
Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du anmäler ett medlemskap eller kontaktar oss m.m.

Vem delar vi dina personuppgifter med?
Vi delar inte några personuppgifter med något företag, organisation eller liknande.
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