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Behandling av personuppgifter i Föreningen Bjerreds Saltsjöbad  
För Föreningen Bjerreds Saltsjöbad är personlig integritet viktigt. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och 
använder personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina 
personuppgifter och hur du gör dina rättigheter gällande. Kontaktperson står sist i denna text.  

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?  
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som kan kopplas till den personen. Behandling av 
personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen eller manuella register.  

Personuppgiftsansvarig 
För de behandlingar som sker inom Föreningen Bjerreds Saltsjöbads verksamhet är ordförande ytterst 
personuppgiftsansvarig.  

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför? 
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, adress och e-postadress, för att kunna fullgöra våra skyldigheter till dig som 
medlem och för att du enkelt skall kunna starta och förnya ditt medlemskap hos oss. 

Lagring i Gmail  
Om du fyller i dina uppgifter i någon av formulären på vår hemsida så genereras ett mail till oss. Vi går igenom 
dessa mail regelbundet och sparar enbart dina personliga uppgifter om du är aktiv medlem hos oss.  

Lagring i Visma eEkonomi  
Uppgifter om ditt namn, adress och e-postadress lagras för fakturering. 

Lagring i Medlemsregister 
Uppgifter om ditt namn, adress lagras för att era armband skall vara aktiva för inpassering till anläggningen. 

Vi undviker onödig lagring  
Vår ambition är att inte lagra dina personliga uppgifter i något system om det är inte är så att det är absolut 
nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag gentemot dig.  

Personuppgiftsbiträden 
Ibland är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel för att uppdatera inpasseringssystemet. De 
blir då personuppgiftsbiträden och de anlitas bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har.  
 
Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga  
Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till 
exempel Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut.  

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?  
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i 
bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år. 

Vad är dina rättigheter som registrerad?  
Som registrerad har du ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har 
registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. 
 
Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter. 
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta styrelsens ordförande som är ansvarig för 
personuppgiftsfrågor. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid webbplatsen. 


