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- 

Föreningen Bygdeutveckling kring Länsterhöjden och Storflöttens        
nedan benämnd FÖRENINGEN) policy för behandling av 
personuppgifter.  
                                                                                                                                                                             
I maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddförordning General Data Protection Regulation 
(GDPR) i kraft, vilket bland annat innebär hårdare krav på hantering av 
personuppgifter. FÖRENINGEN hanterar personuppgifter för ett antal ändamål 
kopplat till vår verksamhet. Här förklarar vi vad den dataskyddspolicy som 
FÖRENINGEN infört innebär, till exempel vilka personuppgifter som vi behandlar, för 
vilka ändamål denna behandling sker och vilka rättigheter du som registrerad har 
samt vart du kan vända dig om du har frågor kring vår användning av dina 
personuppgifter. 

Varifrån kommer de personuppgifter som vi behandlar? 

De personuppgifter som FÖRENINGEN samlar in och hanterar hämtas direkt från dig som 

medlem och i vissa fall även som bidragssökande i den verksamhet som bedrivs av oss.  

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas av oss? 

De personuppgifter FÖRENINGEN behandlar kan delas in i olika kategorier: 

- Medlemsuppgifter (namn och adress, födelsedata, fastighetsbeteckning, 

telefon/mobilnummer, e-post). 

- Verksamhetsrelaterade personuppgifter (namn och kontaktuppgifter för förtroendevalda).             

- Bidragsansökningar (namn och adress, telefon/mobilnummer, e-post, personnummer 

alternativt organisationsnummer, fastighetsbeteckning, firmatecknare). 

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter? 

Alla personuppgifter som FÖRENINGEN samlar in behandlas för ett särskilt ändamål. Dina 

uppgifter hanteras enbart utifrån de behov som finns i FÖRENINGENS verksamhet.  

Exempel på sådana behov är:                                                                                                             

- Administration av medlemsregister 

- Administration av register för bidragsansökningar och för godkända/avslagna bidrag. 

- Distribution av möteskallelser samt allmän information om verksamheten till medlemmar. 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med? 

FÖRENINGEN lämnar inte ut dina personuppgifter till externa företag och organisationer 

förutom till extern part i samband med utbetalning av bidrag. Om du vill få närmare 

information om de externa parter som dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till kan 

du kontakta info@vindbyarna.com 

Var behandlas dina personuppgifter? 

FÖRENINGEN lagrar och behandlar dina personuppgifter inom EU. 

Dina rättigheter: 
- Rätten att bli informerad. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som 
FÖRENINGEN har om dig. Kontakta då info@vindbyarna.com                                                                                                                        
- Rätten att få information korrigerad. Vill du ändra eller radera dina personuppgifter kan du 
göra det genom att kontakta info@vindbyarna.com                                                                         
-Medlemsuppgifter raderar vi löpande då medlemskap i FÖRENINGEN upphör.                                                                                                                      
-Om du som registrerad motsätter dig viss behandling av dina personuppgifter som är 
baserad på FÖRENINGENS berättigade intresse, kan du invända mot det genom att 
skriftligen meddela detta till info@vindbyarna.com FÖRENINGEN kommer då att göra en 
intresseavvägning och meddela dig beslutet av denna prövning. Om du inte är nöjd med 
beslutet kan du via datainspektionen.se söka prövning av beslutet.                                          
-Vill du få mer information om FÖRENINGENS dataskyddspolicy kan du kontakta 
info@vindbyarna.com 


