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GDPR 2018-11-14
Den 25 maj 2018 träder en EU-gemensam förordning för hantering av personuppgifter i kraft,
som heter GDPR (General Data Protection Regulation) och som på svenska kallas
Dataskyddsförordningen. Den ersätter PuL, den svenska personuppgiftslagen som trädde i kraft
1998 och som reglerar hantering av personuppgifter.
Grund för Sjöbodvikens samfällighets personuppgiftshantering är -det avtal som finns med
medlemmarna där föreningens stadgar kan ses som ett avtal, vilket innebär att den vanliga
medlemshanteringen baseras på avtal.
Sjöbodvikens samfällighet tillämpar enligt GDPR uppgiftsminimering, dvs. vi tar endast in den
information som är nödvändig för att kunna upprätthålla den verksamhet som bedrivs av
samfälligheten och den kommunikation som är nödvändig med samfällighetens medlemmar.
Sjöbodvikens samfällighet hanterar (lagrar och använder för kommunikation och årlig debitering)
endast medlemmars personuppgifter för samfällighetens arbete och lämnar inte personuppgifter
vidare. Dessa personuppgifter sparar vi och behandlar för att kunna informera våra medlemmar,
bjuda in till stämma och på andra sätt kommunicera med samfällighetens medlemmar.
De personuppgifter som behandlas är, namn, adress, fastighet, e-postadress, telefonnummer samt
faktureringsuppgifter.
Vid enstaka tillfällen kan föreningen hämta hem personnummer som behövs vid ansökan om
betalningsföreläggande, ex. någon som inte har erlagt utdebiterad avgift. Uppgifterna lagras
endast på de blanketter som sänds till Kronofogden.
Samtycket till registrering av personuppgifter är en av de viktigaste nyheterna i GDPR. För dig
som ägare till en fastighet inom Sjöbodvikens samfällighet är detta däremot inte tillämpbart. I och
med att en fastighet och eller tomt överlåts så blir du också automatiskt delägare i Sjöbodvikens
Samfällighetsförening som förvaltar de gemensamt ägda anläggningarna.
I samband med ett ägarbyte så kommer styrelsen översända en blankett med de uppgifter som
krävs för att vara en registrerad medlem i samfälligheten. Där framgår också vad uppgifterna ska
användas till. Samfälligheten behöver inte inhämta samtycke från en ny fastighetsägare då ett
ägande av en fastighet också innebär en del i den gemensamt ägda anläggningen.
Personuppgiftsansvarig är Styrelsen för Sjöbodvikens samfällighetsförening som behandlar
personuppgifter i sin verksamhet.
Om det saknas legitima skäl för att behålla personuppgifter registrerade om dig så har Du som
medlem rätt att få alla personuppgifter som finns lagrade om dig raderade. Du har som tidigare
ägare till en fastighet rätt att få dina uppgifter i medlemsregistret raderade, uppgifter som hänförs
till bokföringsregler och redovisningsplikt kan inte raderas.
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Vår ambition är att alltid ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt och styrelsen för
Sjöbodvikens samfällighet vill vänligen uppmana alla medlemmar att meddela oss om ni har
ändrat någon uppgift, till exempel om ni flyttat eller bytt telefonnummer.
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