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Integritetspolicy
Parter och ansvar för behandlingen av dina
personuppgifter
Kulturföreningen i Rasbo kommundel, organisationsnummer 817605-8637, c/o
Staffan Björklund, Fornby 2, 755 95 Uppsala (nedan kallad föreningen) är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen
för föreningens verksamhet.
Föreningen har som ändamål att verka för återkommande offentliga
kulturaktiviteter inom f d Rasbo kommundel.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för
olika ändamål kopplade till verksamheten.
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera föreningsaktiviteter
(t.ex. författar-, musik- och konstevenemang), kommunicera med medlemmarna
(kallelser till styrelse- och årsmöten, information om evenemang m.m.) samt
hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter m.m.).
Föreningen behandlar även personuppgifter vid ansökan om bidrag från bland
annat Rasbo Hembygdsgille, Rasbo pastorat och Uppsala kommun, samt bidrag från
sponsorer och annonsörer i föreningens programhäfte.
Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om
behörigheter till bankkonton, utskänkningstillstånd och redovisning till STIM m.m.
Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som
sker vid:
• Hantering av medlemskap i föreningen
• Föreningsadministration
• Deltagande i föreningens evenemang
• Tillståndshantering
• Ansökan om bidrag
• Samverkan med andra föreningar och organisationer
• Sammanställning av besöksstatistik och uppföljning av bidrag
• Kontakt med medlem
• Publicering av material i programhäfte, på hemsida och sociala medier
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Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras till andra personer, organisationer,
företag och myndigheter annat än vad som krävs för att uppfylla lagar och avtal.
Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med
andra personer, organisationer, företag och myndigheter utanför Sverige kommer
du att informeras särskilt om detta.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av
personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.
Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Samtycke

Deltagande i föreningens evenemang

Avtal

Tillståndshantering

Rättslig förpliktelse

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Samverkan med andra föreningar och
organisationer

Avtal

Sammanställning av besöksstatistik och
uppföljning av bidrag

Allmänt intresse

Kontakt med föreningen
Publicering av material i programhäfte, på
hemsida och sociala medier

Intresseavvägning
Intresseavvägning och ibland samtycke

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Föreningen behandlar dina personuppgifter under tiden för pågående medlemskap
och ingångna avtal samt under den tid därefter som är nödvändig för att fullgöra
rättsliga förpliktelser som åvilar föreningen. Vidare sparar föreningen dina
personuppgifter i den mån det krävs för att fastställa, göra gällande eller försvara
rättsliga anspråk (t.ex. avseende ingångna avtal).
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med
behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med
behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.
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Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina
personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en
kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare
kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa
kostnader. Du kan begära ett registerutdrag genom att kontakta någon av nedan
angivna kontaktpersoner i styrelsen.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga
eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de
blir ändrade.
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
•
•

•

•
•

Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar
samtycket
Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för
myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns
berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
Om personuppgifterna har behandlats olagligt
Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande,
profilering och invända mot direktmarknadsföring.
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och
rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller
invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av
personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.
Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter
återfinns i Instruktion för att tillvarata enskildas rättigheter. Detta dokument finns
hos styrelsen.
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Om du vill veta mer
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina
rättigheter kontaktar du någon av nedan angivna personer i styrelsen.

Kontaktpersoner
Claes Mörlin, ordförande
Västersta 68
755 96 Uppsala
Tel: 0702-75 55 45
E-post: claesvolrath@gmail.com
Otto Öström, vice ordförande
Örby 227
755 96 Uppsala
Tel: 070-545 52 65
E-post: ostrom.o@telia.com
Håkan Blomsten, sekreterare
Gränome 83
747 94 Alunda
Tel: 070-799 04 69
E-post: blomsten.tunome@outlook.com
Staffan Björklund, kassör
Fornby 2
755 95 Uppsala
Tel: 070-543 80 81
E-post: staffan.bjorklund@telia.com

Denna integritetspolicy är beslutad av styrelsen för Kulturföreningen i Rasbo
kommundel vid styrelsemöte 2018-05-17.

