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Information om hanteringen av personuppgifter i
Equmenia Bergum
För oss i Equmenia Bergum är det viktigt att våra medlemmars personuppgifter hanteras på ett tryggt
och säkert sätt och vi följer alla lagar och regler som gäller för personuppgiftsskydd. Här följer
information om hur vi inom föreningen hanterar personuppgifter, och för vilka syften. Skulle du ha
några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta styrelsen eller någon ledare som
sedan kan lotsa dig vidare.
Vilka personuppgifter hanterar vi?
När du blir medlem i föreningen eller anmäler dig till någon av våra aktiviteter, hanterar vi följande
uppgifter om dig:









Namn
Adress
Personnummer
Telefonnummer
Epost
Närvaro
Inbetalningar/ekonomiska transaktioner
Målsman

Dessa uppgifter hanterar vi för att du ska kunna vara medlem hos oss och delta i våra aktiviteter, för
att kunna rapportera in närvaro så att vi kan få bidrag till föreningen. Vår lagliga grund för att hantera
dessa uppgifter är alltså avtalet, dvs medlemskapet i föreningen. Vi sparar dessa uppgifter så länge du
är medlem och i upp till ett år sedan tas de bort. Detta gör vi för att underlätta ifall medlemmen skulle
vilja komma tillbaka. Uppgifter som hör till betalningar av medlemsavgifter, läger etc hanterar vi
enligt Bokföringslagen i 7 år + innevarande år, med den lagliga grunden rättslig förpliktelse.
Om du eller din målsman har gett ert samtycke till detta, hanterar vi också:



Ev allergier
Foton

Detta gör vi med stöd av ditt samtycke som du i så fall gett oss separat, för att kunna hantera allergier
etc vid aktiviteter och lägga upp foton på vår hemsida. Vi sparar dessa uppgifter så länge de är
relevanta, till exempel uppdateras allergier årligen och foton så länge vi har ditt samtycke.
Om du har något barn som du är målsman för som är medlem, hanterar vi följande uppgifter om dig:





Namn
Adress
Telefonnummer
Epost

Dessa uppgifter hanterar vi för att kunna hålla kontakt med dig som målsman med information ifrån
föreningen som rör ditt barns deltagande. Dessa uppgifter hanterar vi baserat på vårt berättigade
intresse av att kunna kontakta dig med information som rör föreningen och om något skulle hända ditt
barn. Dessa uppgifter sparar vi så länge ditt barn är medlem hos oss.
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Vilka delar vi personuppgifter med?
Dina personuppgifter kan behöva delas med andra föreningar vid exempelvis gemensamma läger eller
aktiviteter. Vi kan även dela dina personuppgifter med kommunen, Equmenia Riks och andra liknande
organisationer där vi kan söka bidrag till vår verksamhet baserat på deltagare vid olika aktiviteter. Vi
delar även dina uppgifter med de systemleverantörer som håller vårt medlemsregister.
Innan vi delar dina personuppgifter säkerställer vi alltid att tillräckliga tekniska- och organisatoriska
säkerhetsåtgärder vidtas.
Dina rättigheter
Dig vars personuppgifter vi hanterar hos oss, har flera rättigheter som du bör känna till:










Du har rätt att få ett registerutdrag avseende vår behandling av dina personuppgifter. Vi ska
vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som vi hanterar
om dig.
Du har i vissa fall rätt att få dina uppgifter exporterade till dig (dataportabilitet).
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.
Vid de tillfällena då vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt
att, när som helst, ta tillbaka ditt samtycke kring behandlingen.
Du har också rätt att motsätta dig viss behandling, exempelvis för ändamål som rör
direktmarknadsföring och nyhetsbrevsutskick.
Under vissa omständigheter har du även rätt att få dina personuppgifter raderade eller
blockerade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara eller på
annat sätt hantera uppgifterna, eller om uppgifterna behövs för att kunna uppfylla ett avtal med
dig.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende vår behandling av personuppgifter till
Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Kontakt
Har du några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta
oss:
Alexandra Persson
Ordförande Equmenia Bergum
alexandra.persson@equmeniakyrkan.nu 0707-40 16 28
Erik Larsson
Kårchef och registeransvarig för Equmeniascout Bergum
Scout.i.bergum@gmail.com 0737-24 32 95
Tove Lilled
Registeransvarig för Tonår
Tove.lilled@hotmail.se 0722-28 99 86

