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Föreningen Rädda Lumparn r.f. (212.845) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Den här integritetspolicyn
förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål
kopplade till verksamheten.
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (t.ex.
medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter) samt hantera
medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter). Föreningen behandlar även
personuppgifter för att ansöka om bidrag från myndigheter.
Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
•
•
•
•
•
•
•

Hantering av medlemskap i föreningen
Föreningsadministration
Hantering av ekonomiskt stöd till föreningen
Ansökan om bidrag
Sammanställning av statistik och uppföljning
Kontakt med medlemmar
Distribution av medlemsbrev

Rädda Lumparns medlemsregister för följande personuppgifter:
•
•
•
•
•

Namn
Födelseår
Adress, postnummer, postadress, land
e-postadress
telefon (frivilligt)

Varifrån får vi dina personuppgifter?
I Rädda Lumparns medlemsregister lagras endast sådana uppgifter som du själv angett i samband
med att du blev medlem, samt eventuella uppgifter som framkommit då du har varit i kontakt
med Rädda Lumparn.

Vilka delar vi personuppgifter med?
Rädda Lumparns medlemsregister är avsett för internt bruk och uppgifter utlämnas inte till
utomstående.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter i vårt medlemsregister finns så länge du är medlem i föreningen samt för att
följa bokföringsregler och lagar.

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter.
Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är
under behandling.
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.
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller
radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling.
Kontakta föreningen på info@raddalumparn.ax för att utöva dina rättigheter.

Om du vill veta mer
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar
du ordförande (se ww.raddalumparn.ax).

