Integritetspolicy
JF Örebro strävar efter att respektera medlemmarnas integritet och säkerställer att
personuppgifter behandlas med den sekretess och den respekt som situationen kräver. Denna
policy utgör ett styrdokument för hur behandling av personuppgifter ska gå till i föreningen.
1 PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Styrelsen ansvarar för att personuppgifter hanteras på ett erforderligt sätt i enlighet med
GDPR. Om du har frågor är du välkommen att kontakta styrelsen på info@jforebro.se
2 PERSONUPPGIFTER JF ÖREBRO BEHANDLAR
2.1 Medlemskap
Vi samlar in och behandlar alla de personuppgifter som medlemmar lämnar till oss i samband
med att medlemskapet registreras. Dessa är:
-

För- och efternamn
E-post-adress
Personnummer
Mobilnummer
Adress
Utbildning

2.2 Evenemang
I samband med evenemang samlar JF Örebro in information om matallergier och
matpreferenser. I samband med att sådan information samlas informeras medlemmarna om
hur informationen kommer hanteras.
2.3 Bilder
I samband med evenemang förekommer fotografering.
3 VARFÖR BEHANDLAS PERSONUPPGIFTER?
JF Örebro använder dina personuppgifter för följande ändamål:
Ändamål

Laglig grund
För att kunna komma i kontakt med föreningens Intresseavvägning – JF Örebros berättigade
medlemmar behöver vi veta namn, adress, e-post intresse av att kunna kontakta sina
och telefonnummer till våra medlemmar.
medlemmar.
För att kunna identifiera våra medlemmar i
Intresseavvägning – JF Örebros berättigade
samband med valmöte och årsstämma
intresse av att kunna kontrollera att en viss
behöver vi lagra personnummer.
person är röstberättigad.
För att lättare kunna rikta meddelanden till
Intresseavvägning – JF Örebros berättigade
rätt grupp av våra medlemmar behöver vi ha intresse av att kunna rikta meddelanden till
information om utbildning och termin.
olika grupper av medlemmar.
För att kunna tillgodose att våra medlemmar Samtycke – vid insamling av information
får rätt kost i samband med våra evenemang om specialkost och matpreferenser inhämtas
samlas uppgifter om matallergier in.
samtycke från berörd medlem.

Fotografier behandlas för att kunna
uppdatera medlemmar om vad som händer i
föreningen.

Intresseavvägning – JF Örebros berättigade
intresse av att kunna informera föreningens
medlemmar om vad som händer genom att
dela bilder från evenemang.

4 HUR LÄNGE SPARAS MEDLEMMARS PERSONUPPGIFTER?
Vi behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem i JF Örebro. Vid utträde raderas
uppgifterna.
Information om matallergier och matpreferenser raderas så snart som möjligt efter att
evenemanget informationen behövts till har avslutats.
Bilder som tagits i samband med evenemang raderas senast ett år efter evenemanget ägt rum,
eller vid den tidigare tidpunkt när bilderna inte längre behövs.
5 VILKA KAN KOMMA ATT TA DEL AV DINA PERSONUPPGIFTER?
Medlemmars uppgifter sparas i medlemsdatabasen Membit och behandlas enbart av JF
Örebro i enlighet med GDPR. Membit är en betrodd IT-leverantör som vi har ingått avtal med
för att säkerställa att medlemmarnas personuppgifter behandlas i enlighet med denna policy.
JF Örebro överför inte medlemmars personuppgifter genom att sälja dem, eller annars göra
dina personuppgifter tillgängliga för kommersiella ändamål.
Information om matallergier och matpreferenser kan komma att delas med tredje part, i det
fall det krävs för att rätt specialkost ska komma rätt medlem tillgodo. Om så måste ske, ingås
separat biträdesavtal med tredje part för att tillgodose våra medlemmars integritet.
I de fall fotografering uppdragits åt tredje part ingås separat biträdesavtal om att bilder från
evenemang ska raderas så snart bilderna skickats till JF Örebro.
6 HUR SKYDDAS MEDLEMMARNAS PERSONUPPGIFTER?
JF Örebro använder sig av tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda
medlemmarnas personuppgifter. Sådana åtgärder inbegriper, men är inte begränsat till,
kryptering och behörighetsbegränsningar.
7 MEDLEMMARS RÄTTIGHETER AVSEENDE PERSONUPPGIFTER
Medlemmar har, i enlighet med GDPR, rätt att när som helst dra tillbaka sitt samtycke i de fall
samtycke har lämnats till behandlingen av dina personuppgifter. JF Örebro upphör då med
behandlingen.
Medlemmar har även, i enlighet med GDPR, rätt att få bekräftelse på huruvida
personuppgifter som rör medlemmen behandlas. Medlemmar har vidare rätt att få tillgång till
de uppgifter som behandlas av JF Örebro.
Medlemmar har även rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas.
Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”): Medlemmar har rätt att få sina uppgifter
raderade om:
-

behandlingen inte längre är nödvändig,

-

medlem återkallar ditt samtycke,
eller om behandlingen sker på ett olagligt sätt.

Medlemmar har också rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Om medlem
invänder mot behandlingen ska den upphöra om vi inte kan antingen påvisa tvingande
berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än medlemmens intressen, rättigheter och
friheter.
Medlem har likväl rätt till att behandlingen av personuppgifter begränsas.
Om medlem inte är nöjd med hur JF Örebro behandlar personuppgifter har medlemmen rätt
att skicka ett klagomål till Datainspektionen som är den svenska tillsynsmyndigheten.

