Kolmårdens Företagsgrupps integritetspolicy enl. GDPR
(General Data Protection Regulation)
Den 25 maj 2018 blev den europeiska personuppgifts-förordningen, GDPR, lag i Sverige.
Som förening är Kolmårdens Företagsgrupp (nedan kallat KFG) skyldig uppfylla kraven
enligt denna lag. Nedan en beskrivning hur gamla och tillkommande medlemmars
personuppgifter hanteras

Vilka vi är
•

Närmare beskrivning av Kolmårdens Företagsgrupp enligt hemsida:
http://www.kolmarden.net/

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför samlar vi in dem?
•

•

•

I samband med att företag/person önskar bli medlem i KFG, kan finnas behov att inhämta
vissa uppgifter om person, kopplad till medlemsföretag i enlighet med nedanstående
beskrivning. Sådana uppgifter skall godkännas av den som önskar medlemskap i KFG.
I det fall man ej vill lämna nämnda uppgifter och att KFG ej får lagra dem, kan man ej
vara medlem i föreningen.
Företag/person som anmält sitt intresse att vara medlem i KFG får anses ha som syfte att
stödja KFG´s ändamål med verksamheten och ses därmed ej ha några problem att
nödvändiga personuppgifter lagras av KFG.
KFG behöver även uppgifter för att kunna informera medlem om KFG´s verksamhet,
möten och annan information som är av betydelse, i enlighet med föreningens syfte
beskrivet i föreningens stadgar. Normalt lämnas information till medlem via e-post,
Distributionslista används vid dessa utskick, där respektive e-postadress döljs för övriga
mottagare. Undantag, utskick till styrelsen och speciellt utvalda personer (ex.vis
adjungerade medlemmar) där distributionslista ej är dold.
Vad vi registrerar?
- Datum när medlem registrerats. Kontaktpersons namn; e-postadress, telefonnummer,
postadress. Medlems organisations/personnummer kan i vissa fall vara nödvändigt att
erhålla.
- Anmärkning/Kommentar: Uppgift kan noteras om person har någon typ av funktion inom
föreningen ex. styrelseuppdrag, speciella arbetsuppgifter, ansvarig arrangör/funktionär
etc.
- Betalningsuppgifter av olika slag: Uppgift om, och när medlem betalat medlemsavgift,
samt antal år som medlem.
- I protokoll och liknande dokumentation kan uppgifter om medlem finnas nämnda. Det
ligger i sakens natur att sådan information skall sparas som del av dokumentet.

Vart vi sparar/skickar dina uppgifter
Medlemsregister publiceras på hemsidan, med avsikt att bl.a. ge medlemmarna möjlighet
bilda nätverk etc. till gagn för medlems verksamhet.
Eventuella övriga personuppgifter kan finnas samlade i digitalt format, vilket endast
styrelsens medlemmar samt personer med specifika uppdrag, såsom kassör, revisor har
tillgång till.
Vid KFG´s stämmor registreras närvarandes namn o kontaktuppgifter. Skulle någon ej
vilja uppge sitt namn har KFG inget att invända mot detta vid sådana tillfällen. (Eliminerar
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dock möjligheten rösta vid stämman).
Närvarolistorna arkiveras tillsammans med stämmoprotokoll.
Styrelse- och stämmoprotokoll sparas likaledes i digitalt format, samt förvaras som
underskrivna dokument i pappersformat.

Kommentarer cookie-filer o spårning etc. på KFG´s hemsida
Där möjlighet ges att lämna uppgifter/kommentarer på KFG´s hemsida, samlas dessa in
tillsammans med besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering
av skräpmeddelanden.
I det fall cookie filer genereras vid besök på KFG´s hemsida, kan dessa sparas alternativt
avvisas. Anslutning till eventuella länkar till andra webbplatser från KFG´s hemsida,
kommer att bete sig på samma sätt som om man besökt den aktuella hemsidan direkt.

Hur länge sparas uppgifterna
•

Uppgifter om viss person, sparas så länge man är medlem och därefter så länge det
bedöms vara relevant, dock längst till föreningens upplösning eller så länge uppgifter skall
sparas enligt lag.

Vilka rättigheter man har över sina data
Man har enl. lag rätt begära att KFG tar bort alla sina personuppgifter inklusive eventuella
data som lagrats via KFG´s hemsida. Detta omfattar inte uppgifter som måste sparas
exempelvis p.g.a. legala skäl relaterat till administration, protokoll, bokföring etc.
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