Brännöföreningens personuppgiftspolicy för medlemmar1
Hur blir jag medlem?
Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften, men innan du gör det bör du ta del av våra
stadgar samt vår personuppgiftspolicy. När du betalar in avgiften ingår du ett avtal om medlemskap
med Brännöföreningen vilket är vår lagliga grund för att behandla dina personuppgifter. Betalar du in
avgift för familj utgår vi ifrån att du har fullmakt från dina familjemedlemmar att ingå medlemsavtal
för deras räkning.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter som identifierar dig som person. Det kan vara namn, adress och
personnummer men även vissa andra dokument - till exempel en bild, om man ser att det är du som är
på bilden.

Vad använder vi din information till?
Vi behöver använda din information (namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedata och
eventuell familjetillhörighet) för att kunna uppfylla vår del av medlemsavtalet och för att ge dig det du
förväntar dig av ditt medlemskap i vår förening, samt för att kunna registrera dina föreningsaktiviteter.
Vi kan komma att behöva samla in ytterligare uppgifter som till exempel personnummer som används
för statistik och för att söka ekonomiska bidrag till vår förening.
Se vår fullständiga personuppgiftspolicy för ytterligare information.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Föreningen kommer att radera personuppgifterna vid utgången av kalenderåret efter din senaste
anställning. När det gäller personuppgifter i vår bokföring är vi dock enligt Bokföringslagen skyldiga
att spara dessa i sju år.

Vilka får tillgång till dina uppgifter?
Vi delar inte din information med någon annan om det inte är absolut nödvändigt för oss att
tillhandahålla ett medlemskap till dig i vår förening eller för att uppfylla lagkrav. Din information
lagras på datorer som är placerade i Sverige - för närvarande på företaget CD Soft AB.

Vilka rättigheter har du?
Du som är registrerad hos föreningen har flera rättigheter som du bör känna till:
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få
din information rättad eller borttagen om du anser att den är fel.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter men då upphör samtidigt ditt
avtal om medlemskap. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan,
antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller
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Detta är ett förenklat utdrag ur föreningens personuppgiftspolicy. Hela policyn finns att läsa på föreningens hemsida
brannoforeningen.se/om-brannoforeningen/brannoforeningens-personuppgiftspolicy/.

Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina
personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Om du vill veta mer
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du
styrelsen. Enklast gör du detta med epost till kontakt@brannoforeningen.se. Gäller det frågor om
medlemsregistret kan du även använda medlem@brannoforeningen.se.

