P olicy för efterlevnad av Dataskyddsförordningen
(GDPR) för Mefjärds Sportstugeförening
Denna policy beskriver hur Mefjärds Sportstugeförening hanterar sina medlemmars
personuppgifter i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla
2018-05-25.
Utdrag ur Mefjärds Sportstugeförenings stadgar.
§ 1 Föreningens firma och ändamål
Föreningens namn och firma är Mefjärds Sportstugeförening med säte Mefjärd 1, 130 55 ORNÖ i Haninge
kommun, Stockholms län. Föreningen är registrerad som ideell förening med organisationsnummer
812400-0418.
Mefjärds Sportstugeförening har till ändamål :
1.

att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen,

2.

att förvalta föreningens egendom och därvid bl a svara för skyddet och underhållet av till
stamfastigheten Mefjärd 1:1 hörande stigar, byggnader, bryggor, brunnar, allmänna platser och
fiskevatten, vilka av föreningen övertagits och förvärvats,

3.

att befrämja åtgärder för att skydda naturen och vidmakthålla områdets skärgårdskaraktär, samt

4.

att i övrigt verka för medlemmarnas allmänna trevnad.

§ 2 Medlemskap
Medlem i föreningen är endast ägare av fastighet som avstyckats från stamfastigheten Mefjärd 1:1.
Medlem skall snarast vid inträde meddela föreningen adress(er), telefonnummer och mailadress(er) och
den huvudadress dit inbetalningskort, information etc skall skickas samt därefter hålla föreningen
uppdaterad om ändringar i dessa uppgifter.

Den nya policyn:
Personuppgifter
När du blir medlem i Mefjärds Sportstugeförening samlar vi in dina kontaktuppgifter: Namn, tomtnummer,
hemadress, e-postadress, telefonnummer.
Vi sparar även data om närvaro på skötseldagar, om genomförda beting, om inbetalda årsavgifter till
föreningen och om eventuella dagsverkesavgifter.
När du kontaktar oss samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa dig med dina
behov i ditt medlemskap hos oss.

Så här samlar vi in personuppgifter
Vi samlar in och behandlar data som...
- du uppger själv när du blir medlem hos oss
- du uppger när du kontaktar oss i form av noteringar, e-post och samtal

Det här använder vi personuppgifter till

För att vi ska behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:
- Krav för att fullgöra avtalet med dig i ditt medlemskap i Mefjärds Sportstugeförening.
- Krav för att fullgöra en för Mefjärds Sportstugeförening rättslig förpliktelse.
- Behandlingen ligger i både ditt och föreningens intresse.
- Samtycke från dig för just den behandlingen.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina
personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken
rättslig grund behandlingen har stöd i.

Tillhandahållande av tjänster
Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som medlem och för att hantera de uppgifter som åligger
föreningen och dess medlemmar, samt personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av
exempelvis årsavgifter och dagsverksavgifter.
Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

Kommunikation och support
Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med styrelsen för att kunna utveckla nyttan med
styrelsens arbete.
Vi använder dina kontaktuppgifter och information som grund för fakturor, nyhetsbrev och viktig information
Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal.

Utveckling av våra tjänster och medlemskapet
Vi behandlar personuppgifter kring hur du använder ditt medlemskap samt från kontakt med styrelsen som
underlag för att förbättra din upplevelse specifikt och våra tjänster generellt.
Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Lagstadgade skyldigheter
Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer.
Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Så här länge sparar vi personuppgifter
Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter
Underleverantörer
Vi har för närvarande inga direkta avtal med underleverantörer. I den mån det skulle uppstå, ska avtalen
regleras med hänsyn till bland annat vilka personuppgifter som behandlas, varför behandling görs, hur

personuppgifter skall skyddas och hur länge de behandlas. Avtalen ska också innehålla instruktioner från
personuppgiftsansvarig till personuppgiftsbiträde hur personuppgifterna får behandlas.
Vi ska eftersträva att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive leverantör.
Vi ska vidta lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med
gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra underleverantörer.

Myndigheter
På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till t ex
Polisen.

Så här skyddar vi dina personuppgifter
Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som
exempelvis personuppgifter på ett säkert sätt.

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken
behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar.
Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du
väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig.

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du inte längre är
medlem
När du säger upp ditt medlemskap, dvs när du säljer din fastighet, tar vi bort alla dina personuppgifter där det
inte längre finns syfte för fortsatt behandling. Vi meddelar även eventuella partners och underleverantörer
som behandlat din data att den ska raderas hos dem.

Det som bland annat tas bort är dina…
-

eventuella e-postadresser
personuppgifter i vårt CRM-system
säkerhetskopior av ovanstående

Bland det som inte tas bort finns bland annat:
Data som krävs enligt bokföringslagen.

Rätt till information

Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag av dina personuppgifter där du meddelar vilken
information du önskar ta del av.

Rätt till rättelse
Om du upptäcker att personuppgifter vi lagrar om dig inte är korrekt eller saknas har du rätt att begära att vi
justerar eller kompletterar uppgifterna. När justeringen är genomförd meddelar vi eventuella
underleverantörer som också̊ berörs av justeringen.

Rätt till radering
Du har som medlem rätt att få dina personuppgifter raderade om...
- uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlades in för.

-

du återkallar ditt samtycke för uppgifter som inte har någon annan rättslig grund.
du motsätter dig intresseavvägning som rättslig grund och det inte finns någon annan rättslig grund som
väger tyngre.
personuppgifterna inte har behandlats enligt dataskyddsförordningen.
radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Undantaget är personuppgifter som krävs enligt lag, t ex fakturauppgifter som sparas så länge det krävs enligt
bokföringslagen.
När radering genomförs meddelar vi även eventuella underleverantörer som berörs av justeringen.

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas
att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.
- När du anser att dina personuppgifter hos Mefjärds Sportstugeförening inte är korrekta och har begärt
justering eller komplettering kan du begära att behandling begränsas i väntan på att justeringen utreds.
- Om behandlingen av dina personuppgifter är olaglig, men du motsätter dig att uppgifterna ska raderas kan
du istället begära en begränsning av användningen.
- När Mefjärds Sportstugeförening inte längre behandlar personuppgifterna för ändamålen med
behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
- När du har invänt mot behandling i väntan på kontroll av huruvida Mefjärds Sportstugeförening berättigade
skäl väger tyngre än ditt berättigade skäl.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot Mefjärds Sportstugeförenings behandling av dina personuppgifter om
behandlingen sker
- för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
- som ett led i myndighetsutövning.
- efter intresseavvägning.
Om Mefjärds Sportstugeförening motsätter sig din invändning behöver vi kunna visa skäl som väger tyngre än
dina intressen.
När det gäller behandling i form av marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot
behandlingen.

Automatiserat beslutsfattande
Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat
beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i
betydande grad påverkar dig.

Klagomål
Anser du att vi behandlar uppgifter om dig i strid med gällande lagstiftning bör du anmäla det till oss snarast.
Du kan också̊ lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Begära skadestånd
Om du lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan
du ha rätt till skadestånd. Du kan då skicka in en skadeståndsbegäran till Mefjärds Sportstugeförening eller
väcka skadeståndstalan i domstol.

Användning av kakor (cookies)
Mefjärds Sportstugeförenings webbplats använder kakor. En kaka (cookie) är en liten textfil som sparas i din
dator.
Vi använder två̊ typer av kakor:
Sessionskakor En sessionskaka sparas bara temporärt under ditt besök på webbplatsen och används till
exempel för att hålla reda på om du är inloggad eller inte.
Permanenta kakor Permanenta kakor sparas i en fil på din dator under en begränsad tid. De används för att
förbättra din upplevelse som återkommande besökare av våra webbplatser. Vissa permanenta kakor är så
kallade tredjepartskakor (kakor som sätts av tredje part) från verktyg vi använder i analyssyfte för att kunna
förbättra våra tjänster och din upplevelse.

Neka kakor

Din webbläsare kan ställas in så att den automatiskt nekar kakor. Du kan också̊ radera tidigare lagrade kakor.
Läs mer på din webbläsares hjälpsidor för att ta reda på hur du gör.
Mefjärds Sportstugeförenings webbplats fungerar felfritt om du nekar persistenta kakor och tredjepartskakor,
men om du nekar sessionskakor kan vi inte garantera att webbplatsen fungerar som utlovat då till exempel
funktionalitet som att hålla dig inloggad inte är möjlig.

Mer information
Lär dig mer om GDPR på Datainspektions hemsida
Lär dig mer om kakor på Post- och telestyrelsens hemsida
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