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Register över behandling av personuppgifter
Referens: Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) vägledning
https://www.imy.se/vagledningar/for-foreningar-och-sma-organisationer/det-har-behoverni-gora/

1. Grunder
Byalag 1050 är en ideell förening och har sitt verksamhetsområde i Vreta Kloster (Linköpings
kommun) längs länsväg 1050 – Maspelösa, Flistad, Gullberg, Hornstäve, Södra Lund med
omnejd.
Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen genom att främja
utvecklingen av landsbygden och stärka gemenskapen inom verksamhetsområdet.
Föreningen ska verka för en hållbar utveckling.
Byalaget ska i sin verksamhet inneha ett medlemsregister. Byalaget ska i linje med detta föra
ett register över behandling av personuppgifter.
Detta register över behandling av personuppgifter ska vara skriftligt, vara tillgängligt i
elektroniskt format för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och hållas uppdaterat.

2. Organisation och uppgifter
Styrelsen är personuppgiftsansvarig som juridisk person.
Inom styrelsen ska
- Ordföranden med stöd av vice ordföranden kontrollera att personuppgifterna hanteras
enligt bestämmelserna.
- Kassören hålla personuppgiftregistret aktuellt genom att indatera nya och förändrade
uppgifter samt genomföra genomför utgallring av uppgifter på personer som lämnar
föreningen.
- Sekreterare ha tillgång till registret för informationsutskick.
- Samtliga styrelsemedlemmar ha tillgång till registret för att kunna ha dialog med
medlemmar samt för att kunna rekrytera boende som inte är medlemmar.
Namn och kontaktuppgifter till styrelsen framgår av Byalag 1050 hemsida
www.byalag1050.se http://byalag1050.se/?page_id=28
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3. Principer för hantering av personuppgifter
3.1. Ändamålsbegränsning
Personuppgifter ska enbart samlas in för att administrera medlemskap, medlemsavgifter och
för att kunna skicka ut information till den enskilde medlemmen.
Personuppgifter kan användas som bakgrundsinformation för att kunna redovisa statistik eller
andra underlag till kommun, region eller andra intressenter som på något sätt samarbetar
med Byalaget. Denna typ av information ska vara övergripande och anonymiserad och inte
kunna användas för att identifiera viss person eller familj.
Insamlade personuppgifter får inte användas för andra ändamål än de som redovisats till
medlemmen. Exempelvis får inte personuppgifter användas för att profilera till riktad
marknadsföring.
Inga personuppgifter kommer att lämnas ut till annan part eller till tredje land (utanför EU).

3.2. Uppgiftsminimering
Insamling av personuppgifter till medlemsregister eller anmälan till särskild verksamhet ska
omfatta följande:
•
•
•
•
•

För- och efternamn.
Adress.
Mobiltelefonnummer eller fast telefonnummer.
Epostadress.
Tidpunkt för inbetalning av medlemsavgifter.

För medlemskap registreras maximalt två familjemedlemmar vilka också innehar rösträtt vid
bland annat årsmötet.

3.3. Korrekthet
Medlemsregister upprättas utifrån vad respektive medlem har angett vid inträde till
föreningen. Medlem ska själv anmäla eventuella förändringar i personuppgifter.
Medlem ges utdrag ur registret en gång per år i samband med inbetalning av årlig
medlemsavgift. Det är medlemmens skyldighet att utifrån utdraget anmäla om någon
uppgift behöver korrigeras.
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3.4. Lagringsminimering
Vid avslutning av medlemskap raderas personuppgifterna då administrationen för att avsluta
medlemskapet är klar och senast då föregående års bokföring är avslutad och revision är
klar.

3.5. Rättslig grund
Hantering av den personuppgifterna utgår från att den enskilde gett föreningen tillstånd att
hantera uppgifterna. Medgivandet görs i samband med att medlemskap påbörjas och
medlemsavgift erläggs. Den enskilde får då information om vilka uppgifter som registreras
och hur de hanteras.
Medges inte behandling av personuppgifter avslutas medlemskapet och medlemsavgift
återbetalas.

4. Information till medlem
4.1.

Generellt

Medlem ska informeras om följande vid insamling av personuppgifter vid anmälan som
medlem:
•
•
•
•
•

vem som är personuppgiftsansvarig och hur man kontaktar den
personuppgiftsansvarige
vilka personuppgifter som behandlas
varför föreningen behandlar dessa personuppgifter
vilka mottagare som ska ta del av uppgifterna
om föreningen avser överföra personuppgifter till ett så kallat tredje land (land
utanför EU/EES).

Medlem ska informeras om dennes rättigheter. Medlem har rätt att:
•
•
•
•
•

få tillgång till sina personuppgifter
få felaktiga personuppgifter rättade
få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
få veta hur länge föreningen kommer att lagra personuppgifterna
lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

För att uppfylla informationsplikten ges informationen vid anmälan till medlemskap samt en
gång per år till samtliga medlemmar. Denna information till redan anslutna medlemmar, ges
vanligen i december i samband med inbetalning av årets medlemsavgift.
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Uppgifter om vilka personuppgifter som samlas in och hur de hanteras ska finnas tillgänglig
på hemsidan.
Exempel på informationsutskick till medlem framgår av bilaga 1.

4.2.

Registrerades rätt till tillgång till egna personuppgifter

Medlem har rätt att få information och tillgång till de personuppgifter som behandlas om
dem i form av ett utdrag.
I registerutdraget anges information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa
personuppgifter kommer, för vilket syfte som personuppgifterna behandlas, vilka mottagare
personuppgifterna lämnas till och hur länge personuppgifterna sparas.

5. Skydd av personuppgifterna
De personuppgifter som samlas in, bedöms inte vara känsliga för den enskilde om dessa
sprids vid en personuppgiftsincident som intrång eller förlust av datafil. Uppgifterna bedöms
inte kunna vara grund för att påverka den enskildes rättigheter och frihet.
Personuppgifterna ska lagras i ett digitalt medlemsregister.
Medlemsregistret ska föras på dator som har brandvägg och ett relevant och uppdaterat
virusskydd. Säkerhetskopia på registret ska finnas.
Medlemsregistret får finnas på en gemensam server där endast styrelsen har tillgång till
registret genom särskild behörighet.
Vid utskick till medlemmar ska inte andra medlemmars personuppgifter framgå. Exempel på
åtgärder som ska skydda personuppgifter är att skicka epost där mottagarnas adresser inte
framgår för andra (hemlig kopia).

6. Rapport av personuppgiftsincident
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig
förstöring, förlust eller ändring av de personuppgifter som ni behandlar.
Vid en "personuppgiftsincident" ska den rapporteras det till Integritetsskyddsmyndigheten
inom 72 timmar.
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7. Dataskyddsombud
Det har inte bedömts att Byalag 1050 behöver ett dataskyddsombud. Tillsyn internt sköts i
styrelsen.

8. Tecknande av ett biträdesavtal
Om personuppgifter ska lämnas ut till någon utanför föreningen som ska behandla
uppgifterna för föreningens räkning, till exempel för att göra ett utskick till medlemmar, ska
ett avtal upprättas med den som uppgifterna lämnas till - det så kallade
personuppgiftsbiträdet.
Avtalet som ska upprättas kallas biträdesavtal och ska bland annat innehålla instruktioner för
hur personuppgiftsbiträdet får behandla personuppgifterna.
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Bilaga 1: Information till medlem om personuppgiftshantering
Byalag 1050 är en ideell förening och har sitt verksamhetsområde i Vreta Kloster (Linköpings
kommun) längs länsväg 1050 – Maspelösa, Flistad, Gullberg, Hornstäve, Södra Lund med
omnejd.
Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen genom att främja
utvecklingen av landsbygden och stärka gemenskapen inom verksamhetsområdet.
Föreningen ska verka för en hållbar utveckling.
Personuppgiftsansvarig är Byalagets styrelse som juridisk person. Kontaktuppgifter till
styrelsen finns på byalagets hemsida: www.byalag1050.se
http://byalag1050.se/?page_id=28
Byalag 1050 Ideell Förening behandlar medlemmars personuppgifter. Behandlingen av
uppgifterna syftar till att kunna ta in och bokföra medlemsavgifter samt att kunna bjuda in
till och delge information om byalagets verksamhet. Behandlingen av uppgifterna syftar
också att till att vid behov kunna ge riktad information till en grupp av medlemmar.
Personuppgifter samlas in från den enskilde i samband med ansökan eller anmälan som
medlem.
Rättslig grund för behandling av personuppgifter bygger på att enskild medlem ger ett
medgivande till de uppgifter som behandlas. Medgivandet anses vara givet då medlem
betalar in medlemsavgift och lämnar ut sina personuppgifter till byalaget.
Medges inte behandling av personuppgifter avslutas medlemskapet och medlemsavgift
återbetalas.
Följande personuppgifter hanteras:
•
•
•
•
•

För- och efternamn.
Adress.
Mobiltelefonnummer eller fast telefonnummer.
Epostadress.
Tidpunkt för inbetalning av medlemsavgifter.

För medlemskap registreras maximalt två familjemedlemmar vilka också innehar rösträtt vid
bland annat årsmötet.
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Vilka kan ta del av personuppgifterna
Det är endast byalagets styrelse som har tillgång till personuppgifterna. Personuppgifter
lämnas aldrig ut till annan part eller till tredje land (utanför EU).
Personuppgifter kan användas som bakgrundsinformation för att kunna redovisa statistik eller
andra underlag till kommun, region eller andra intressenter som på något sätt samarbetar
med Byalaget. Denna typ av information ska vara övergripande och anonymiserad och inte
kunna användas för att identifiera viss person eller familj.
Insamlade personuppgifter får inte användas för andra ändamål än de som redovisats.
Exempelvis får inte personuppgifter användas för att profilera till riktad marknadsföring.
Hur länge behandlas personuppgifterna
Vid avslutning av medlemskap raderas personuppgifterna då administrationen för att avsluta
medlemskapet är klar och senast då föregående års bokföring är avslutad och revision är
klar.
Medlem har rätt att:
•
•
•
•

få tillgång till sina egna personuppgifter i form av ett utdrag.
få felaktiga personuppgifter rättade.
få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga.
lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Utdrag lämnas ut årligen utan begäran i samband med inbetalning av medlemsavgift.
Medlem är skyldig att:
Meddela ändrade personuppgifter till styrelsen byalag1050@gmail.com

/Styrelsen Byalag1050

