
PERSONUPPGIFTSHANTERING   Datum: 2018-06-04 

1. Föreningens namn: 

Edabygdens Trädgårdsförening 

 

2. Namn på den i föreningen som är ansvarig för arbetet med personuppgifterna:  

Annika Eriksson 

 

3. Andra i föreningen som har hand om medlemmarnas personuppgifter, och vad de gör: 

Tina Peterson, sekreterare 
Maria Andersson, ordförande 
Annika Eriksson, kassör samt hantering av hemsida och sociala medier. 
 
 
 
 

4. Vi lagrar personuppgifter på detta sätt: (gäller både digitalt och på papper). 

Lagring i Excelfil på hårddisk hos kassör. Lagring sker i 1,5 år. Det som finns angående 

personuppgift i pappersform förvaras i 1,5 år i låst skåp.  

Vi lagrar följande uppgifter: Namn, adress, mailadress, typ av medlemskap, om medlemskap är 

betalt, ev telefonnr. 

 

 

 

 

 

5. Dokumentation över hur föreningen hanterar personuppgifter.  
Se registerförteckning på hemsidan. 

 

6. Detta använder föreningen personuppgifterna till: 

För att kunna nå den som är medlem med information. Såsom utskick av program, nyhetsbrev och 

annat som kan vara av intresse som medlem i föreningen. Personuppgifter kan också användas vid 

ansökan om bidrag till vår förening, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och/eller 

Riksförbundet Svensk Trädgård.  

 

 

 

 

7. Föreningen anger dessa lagliga grunder för personuppgiftshantering: 

 

 



 

Avtal (medlemsregister). 

Samtycke (publicering bilder etc). Föreningen har för avsikt att då fotografering förekommer 
informera om detta. Om en person oavsiktligt fotograferats och finns på bild på sociala 
medier och hemsida så har personen sin fulla rätt att få detta borttaget. 
 

 

 

 

 

8. På detta sätt informerar vi våra medlemmar: 

Engångsmail ”info till medlem” (enligt mall) samt publicerat på vår hemsida. 

 

 

 

9. De personuppgifterna vi har ska vara korrekta och uppdaterade, och medlemmen kan på detta sätt 

få sina uppgifter ändrade: 

Kontakta ansvarig för personuppgifterna, Annika Eriksson. 

 

10. Personuppgifter som inte längre behövs raderas efter 1,5 år eller efter avslutat projekt. 

11. Medlemmarnas rättigheter 

Rätt till registerutdrag. Medlemmar kan använda blanketten ”Registerutdrag” för at begära ett 

registerutdrag. Den blanketten kan medlemmen få tag på här: 

Kontakta ansvarig för personuppgifterna, Annika Eriksson samt Riksförbundet Svensk Trädgård. 

 

Rätt till rättelse. Så här gör medlemmarna för att få felaktiga personuppgifter rättade: 

Kontakta ansvarig för personuppgifterna, Annika Eriksson samt ev. Riksförbundet Svensk Trädgård. 

 

Rätt till radering. Så här gör medlemmarna för att strykas ur föreningen och förbundets register: 

Kontakta ansvarig för personuppgifterna, Annika Eriksson samt ev. Riksförbundet Svensk Trädgård.  

 

Rätt till dataportabilitet. Så här kan vi hjälpa medlemmarna att flytta de personuppgifter som inte 

lagras i det centrala registret: 

Kontakta Riksförbundet Svensk Trädgård. 

 

På detta sätt får medlemmen information om sina rättigheter och får veta hur de ska kontakta oss: 

Via hemsidan och programblad. 

 

 



12. Personuppgifterna förvaras säkert och sprids inte till någon obehörig.  

Föreningen säkerställer detta på följande sätt: 

Uppgifterna finns sparade på en dator med skyddad server, samt lösenordsskyddas. 

 

 

 


