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ÄNDRING AV POLICY KRING HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Föreningens nuvarande policy om hantering av personuppgifter saknar uppgifter om
vilka som har tillgång till medlemsuppgifterna och hur dessa uppgifter sparas samt
innehåller uppgifter som inte hör hemma i ett policy-dokument.
Med anledning av ovanstående föreslås att ett antal ändringar i dokumentet genomförs.
Nedan återfinns först nuvarande policy inom citationstecken med gulmarkerade
textrader som behöver ändras. Därefter följer ett förslag till ändrad lydelse av policyn
med ändringarna kursiverade.

”UPPDATERAD POLICY KRING
HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
2019-02-28 PER ÖBERG

Sandöns Gotska Hembygdsförening värnar om din integritet och använder endast de
personuppgifter vi behöver för att upprätthålla vårt medlemsregister, fakturera
medlemsavgifter, skicka eventuella inbjudningar och sända ut vår tidskrift till dig.
De uppgifter föreningen har om medlemmar genom medlemsregister, eller har erhållit på
annat sätt, används endast för föreningens egen verksamhet.
Den 25:e maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PuL) av den nya dataskyddsförordningen
GDPR (General Data Protection Regulation). Med anledning av denna har vi uppdaterat vår
policy kring hantering av dina personuppgifter. Den uppdaterade policyn innebär att vi
tydligare skriver fram dina rättigheter. Du har rätt att på egen begäran få dina uppgifter hos
oss rättade, raderade eller kompletterade.
Styrelsen är ansvarig för Gotska Sandöns Hembygdsförenings personuppgiftsfrågor och detta
hanteras av den av styrelsen utsedda matrikelföraren som sköter medlemsregistret.
Om en medlem begär att dennes uppgifter tas bort eller ändras verkställs detta av
matrikelföraren.
Vår ambition är att alltid ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt och styrelsen
uppmanar alla medlemmar att meddela oss om ni har ändrat någon uppgift, till exempel om ni
flyttat eller bytt telefonnummer.
Du har vid något tillfälle fått utskick från Gotska Sandöns Hembygdsförening och vi hoppas
att du även i fortsättningen vill få det. Om så inte är fallet ber vi dig meddela oss så vi stoppar
framtida utskick. Meddela oss i så fall brevledes till följande adress:

Gotska Sandöns Hembygdsförening
c/o Grant Thornton
Box 1168
621 22 Visby”

FÖRSLAG TILL NY TEXT:

UPPDATERAD POLICY AV HANTERING AV
PERSONUPPGIFTER
Gotska Sandöns Hembygdsförening värnar om din integritet och använder endast de
personuppgifter vi behöver för att upprätthålla vårt medlemsregister, fakturera
medlemsavgifter, skicka eventuella inbjudningar och sända ut vår tidskrift till dig.
De uppgifter föreningen har om medlemmar genom medlemsregister, eller har erhållit på
annat sätt, används endast för föreningens egen verksamhet.
Den 25:e maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PuL) av den nya dataskyddsförordningen
GDPR (General Data Protection Regulation). Med anledning av denna har vi uppdateras
policyn av hantering av dina personuppgifter. Den uppdaterade policyn innebär att vi
tydligare skriver fram dina rättigheter.
Vi samlar in uppgifterna direkt från dig som medlem. Dessa uppgifter har endast Gotska
Sandöns styrelsemedlemmar, föreningens kontaktpersoner och den som sköter
medlemsregistret tillgång till.
Du har rätt att på egen begäran få dina uppgifter hos oss rättade, raderade eller kompletterade.
Om en medlem begär att dennes uppgifter tas bort eller ändras verkställs det av den som
sköter medlemsregistret, för närvarande Veronika Edgren anställd på Grant Thornton i
Visby, Gotska Sandöns Hembygdsförening, c/o Grant Thornton, Box 1168, 621 22 Visby.
Uppgifterna lagras på … - denna uppgift saknas helt.
Sekreteraren i styrelsen är ansvarig för Gotska Sandöns Hembygdsförenings
personuppgiftsfrågor och dessa hanteras av den som av styrelsen har utsetts att sköta
medlemsregistret.

Med anledning av detta föreslår vi att årsmötet beslutar
att

anta förslaget till den ändrade texten till Uppdaterad policy av
hantering av personuppgifter, att publicera den på hemsidan och
samtidigt ta bort den tidigare texten.
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