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Formell begäran

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

SID 1(1)

MARK- OCH EXPLOATERINGSENHETEN

Hej!
I möten med kolonistyrelser och SAMO har det kommit önskemål på en formell begäran kring
utlämnande av medlemsregister samt en motivering till varför dessa uppgifter begärs in.
MEX, i egenskap av jordägare, begär in dessa uppgifter för att säkerställa att avtalsvillkoret
rörande folkbokföringskravet efterlevs, något som är viktigt bland annat i kommande
avtalsförhandling. Medlemsregistret kan skickas både via post och mail eller fysiskt lämnas i
receptionen på Stadsbyggnadshuset och ska vara oss tillhanda senast fredagen 22 februari.
Många av er har redan lämnat in begärda uppgifter och ni kan såklart bortse från detta brev/mail.
En del föreningar har hänvisat till att materialet inte kan lämnas ut på grund av GDPR.
Staden har svårt att se att GDPR skulle innebära ett hinder mot att ni överlämnar er medlemslista till oss,
och detta är något som även bekräftats på mötet med SAMO.
Att medlemslistan lämnas till staden innebär en behandling som föreningen måste uppvisa en rättslig
grund för att få utföra enligt artikel 6 i GDPR. Rättslig grund i detta sammanhang kan t.ex. vara att ni
inhämtar samtycke från era medlemmar för att överlämna listan till staden (artikel 6.1 a). En annan rättslig
grund som ni kan stödja er på är att behandlingen är tillåten baserat på en intresseavvägning, där
behandlingen anses vara nödvändig för ett ändamål som rör föreningens eller tredje parts berättigade
intressen och den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre
(artikel 6.1 f).
Medlemslistan ska användas för att säkerställa att föreningen lever upp till de krav som uppställs i
arrendeavtalet som tecknats med staden. Föreningen har ett berättigat intresse av att kunna uppvisa för sin
avtalspart (jordägaren) att man uppfyller villkoren i arrendekontraktet. Likaså kan staden anses ha ett
berättigat intresse av att få ta del av uppgifterna. Medlemsförteckningen innehåller inga känsliga uppgifter
för den enskilde. Ett utlämnande av medlemsförteckningen till Staden kan inte heller anses utgöra någon
kränkning av den enskildes intressen eller grundläggande rättigheter. Stöd för er att lämna över
företeckningen baserat på en intresseavvägning torde därför finnas.
Staden omfattas precis som er förening av GDPR och måste således följa kraven i förordningen vid den
fortsatta hanteringen av de personuppgifter som ni lämnar över till oss.

Med vänlig hälsning

Pia Anderberg
Biträdande förvaltare MEX Pia.Anderberg@helsingborg.se 042-10 53 13

