Gustaf Westerlunds Släktförening

Integritetspolicy
Inledning och syfte
Syftet med denna policy är att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s
dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR) och svensk lag. Policyn
omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras.

Definitioner
Med ”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag
levande fysisk person.
Med ”Behandling av personuppgifter” avses åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter,
vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring,
bearbetning eller ändring, inhämtande eller användning.
Med ”Tredje land” avses en stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Med ”Personuppgiftsansvarig” avses den som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas
och vad uppgifterna ska användas till.
Med ”Personuppgiftsbiträde” avses den som behandlar personuppgifter för den
personuppgiftsansvariges räkning.
Med ”Underbiträde” avses ett annat personuppgiftsbiträde som anlitas av
personuppgiftsbiträdet. Underbiträde får endast anlitas av personuppgiftsbiträde om detta
godkänts av personuppgiftsansvarig. Underbiträden har samma skyldigheter som ett
personuppgiftsbiträde i övrigt.
Med ”Personuppgiftsbiträdesavtal” avses ett avtal mellan personuppgiftsansvarig och
personuppgiftsbiträde som säkerställer att behandling av personuppgifter av
personuppgiftsbiträde sker enligt vid var tid gällande lagstiftning.

Insamling av information
Gustaf Westerlunds Släktförening, vidare benämnt ”Föreningen” (org. nummer 8024709936), är ansvarig för behandlingen av personuppgifter (personuppgiftsansvarig). Det är
styrelsen som ansvarar för att behandling sköts enligt denna policy och du kontaktar oss
via vår hemsida, www.gustafwesterlund.se.
Vi samlar in information vid registrering av medlemskap, för hantering av släktdatabasen
och publicering i släktboken, vid anmälan till olika släktträffar, vid användning av
hemsidan, vid köp, vid fotografering och för att bevara vår historia kring släkten och
släktföreningen.
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Exempel på information vi samlar in från dig är namn, födelsedatum, anknytning till
släkten, e-postadress, faktura- och leveransadress och mobiltelefonnummer.

Användning av information
Vi behandlar uppgifter på olika lagliga grunder enligt dataskyddsförordningen.
1) Vi behandlar personuppgifter för att kunna administrera avtalsrelationer, till exempel
för att kunna hantera betalningar och utskick. Vi behandlar också
faktureringsinformation i enlighet med de krav som vid var tid gällande lagstiftning
kräver, till exempel för bokföringsändamål.
2) Vi behandlar personuppgifter med syfte att kunna ge dig medlemsinformation samt
för att utveckla släktföreningen, vilket inkluderar:
a. Administrativ information
b. Kontaktuppgifter
Vi har gjort bedömningen att vi har ett berättigat intresse att behandla dessa data för
dessa ändamål i form av upprätthållande av medlemsrelationen och utveckling.
3) Vi behandlar även personuppgifter efter samtycke från dig, t.ex. genom att du
godkänner villkoren i kontaktformulär på hemsidan och genom att du blir medlem
och bidrar med uppgifter till vår släktdatabas/släktbok som publiceras.

Lagring av information
Lagring av personuppgifter sker så länge som det krävs med hänsyn till ändamålet med
behandlingen. Samma personuppgift kan lagras på flera ställen med olika ändamål
och/eller med stöd av flera lagliga grunder. Detta betyder att personuppgiften inte
nödvändigtvis kan raderas om du begär det. Om du har några frågor kring detta är du
välkommen att kontakta oss via vår hemsida.
Lagring för att hantera medlemskap och för att fullfölja vårt uppdrag att sammanställa vår
släktdatabas/släktbok, kommer att ske så länge det krävs med hänsyn till ändamålet med
behandlingen.
Lagring av personuppgifter för hantering av nyhetsbrev och medlemsmeddelanden sker
så länge du väljer att fortsätta ta emot dessa.
Lagring av kunduppgifter under avtalsförhållandet sker så länge det krävs för att hantera
avtalsförhållandet eller enligt gällande lag, t.ex. enligt bokföringslagens krav på
arkivering, dock längst 7 år.

Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till
utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart (personuppgiftsbiträden eller
underbiträden) som hjälper oss att driva vår webbplats eller vår förening, med kravet att
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dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell och i övrigt att följa gällande
personuppgiftslagstiftning.
Personuppgiftsbiträden som föreningen använder tar t.ex. automatiskt emot och sparar
information från din dator och webbläsare, inkl. din IP-adress, uppgifter om programvara
och hårdvara samt den begärda sidan.
Vi anser att det i vissa fall är nödvändigt att dela information med rättsvårdande
myndigheter, it-säkerhetskonsulter, jurister och revisorer i syfte att undersöka, förhindra
eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför
en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller
andra tillfällen då lagen kräver så.

Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Detta
säkerställs genom att endast betrodda personuppgiftsbiträden och underbiträden används
av oss, samt genom att de datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar
information lagras i en säker miljö.

Använder vi oss av cookies?
Ja, via Hemsida24:s tjänster. Cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och
identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies
användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår
användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar
information på vår webbplats. Vi använder även Googles annonscookies i syfte att
återkoppla till de som har besökt vår webbplats.

Dina rättigheter som registrerad
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med
dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke.
Du har rätt att begära tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig och begära att de rättas
eller raderas (om de är felaktiga), att vi slutar använda dem för ett specifikt ändamål samt
att få ut dem i ett digitalt läsbart format (till dig eller direkt till en annan tjänsteleverantör).
Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt tar vi gärna emot klagomål och
förbättringsförslag på vår hemsida. Du har också rätt att framföra klagomål till
Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten). Läs mer på Datainspektionens
webbplats.
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Avsluta prenumerationen
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och
uppdateringar som angår din beställning, nyhetsbrev, släktträffar etc. Om du inte längre
vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar
prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.
Har du frågor angående vårt integritetsarbete, är du välkommen att kontakta oss via vår
hemsida, www.gustafwesterlund.se.

