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Hantering av personuppgifter enligt GDPR
GDPR (General Data Protection Regulation) är den nya inom EU gällande
dataskyddsförordningen för hantering av personuppgifter som gäller från 25 maj 2018. Den
ersätter PUL (Personuppgiftslagen).

1 Inledning

Genom informationen i detta dokument vill vi, Södra Fräkne fiber ekonomisk förening, som
ansvariga för dina personuppgifter beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter samt
upplysa dig om dina rättigheter i samband med hanteringen.
Vi är skyldiga att informera om detta i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679)
som även kallas GDPR.
Denna information riktar sig till dig som är medlem i föreningen.
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Södra Fräkne fiber
ekonomisk förening, org.nr 769626-4691. Om du vill ha mer detaljerad information, har några
frågor eller vill använda dina rättigheter ombeds du kontakta oss med hjälp av nedanstående
kontaktuppgifter. Om du vill använda dina rättigheter, t.ex. avseende registerutdrag, behöver
vi säkerställa din identitet och du behöver därför styrka vem du är innan vi kan agera på din
begäran. Bifoga därför en kopia av din legitimation i dessa fall så återkommer vi med svaret
till din folkbokföringsadress.
Södra Fräkne fiber ekonomisk förening
Administration/Medlemsservice
Tele: 0707 97 14 99 Vardagar mellan 10.00-12.00.
Mail: sff.projektadmin@gmail.com

2 Dina rättigheter

I detta avsnitt vill vi informera dig om dina rättigheter. Du har rätt att:
Få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig och hur den behandlingen går till. Den
informationen framgår av detta dokument.
Få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas eller inte, samt i så fall ta
del av informationen. Kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna ovan för att tillvarata
denna rättighet
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Klaga hos tillsynsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina uppgifter felaktigt eller inte
tillvaratar dina rättigheter. I skrivande stund är det Datainspektionen som är tillsynsmyndighet
och du hittar mer information på www.datainspektionen.se
Få felaktiga uppgifter rättade eller raderade samt komplettera ofullständiga uppgifter.
Kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna ovan för att hjälpa oss att påtala felaktigheter
kring dina personuppgifter.

3 Vår hantering av dina personuppgifter som medlem i föreningen

Vi beskriver här vilka personuppgifter vi har och hur vi behandlar dessa uppgifter om dig.
För att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig behöver vi kunna kommunicera med dig. För
detta ändamål behöver vi behandla dina kontaktuppgifter. För att kunna säkerställa
medlemmars identitet och fastigheters ägare behöver vi även personnr och
fastighetsbeteckning.
Vi behandlar dina personuppgifter i vårt medlemsregister och fastighetsregister och dessa
uppgifter har vi fått i din medlemsansökan. Vi har namn, adress, personnummer,
telefonnummer postadress, fastighetsbeteckning och fastighetsadress.
Personuppgifterna har vi i vårt medlemsregister som hanteras av sekreteraren och kassören
och i vårt fastighetsregister som hanteras av sekreteraren och som även används av
projektet.
Den enda informationen om dig som vi skickar vidare utanför vår egen organisation är att vi
lämnar fastighetsadress och fastighetsbeteckning till vår kommunikationsoperatör. De måste
ha fastighetsadressen för sin hantering mot tjänsteleverantörerna.
Dina uppgifter lagras så länge du är medlem i föreningen och därefter ytterligare 7 år enligt
lagen om ekonomiska föreningar.

4 Uppdatering av informationen

Vi uppdaterar denna information vid förändringar. Senaste och gällande version finna på vår
hemsida
http://frakne.se/

