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GDPR

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.

Holmön Byamäns samfällighetsförening (föreningen) behandlar endast nödvändiga personuppgifter som namn,
adress, fastighet, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Dessa personuppgifter sparar vi och 
behandlar för att kunna informera våra medlemmar, bjuda in till stämma och på andra sätt kommunicera med 
föreningens medlemmar och myndigheter inom föreningens  verksamhetsområde.

Föreningen hanterar (lagrar och använder för kommunikation och debiteringslängd) endast medlemmars 
personuppgifter för föreningens arbete och lämnar inte personuppgifter vidare. Grund för  
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.

Föreningen tillämpar enligt GDPR uppgiftsminimering, det vill säga vi tar endast in den information som är 
nödvändig för att kunna upprätthålla den verksamhet som bedrivs av föreningen och den kommunikation som 
är nödvändig med föreningens medlemmar. Den information som föreningen behöver från medlemmarna 
beskrivs ovan och inga andra uppgifter registreras.

Vår ambition är att alltid ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt och styrelsen för föreningen vill
vänligen uppmana alla medlemmar att meddela oss om ni har ändrat någon uppgift, till exempel om ni flyttat 
eller bytt telefonnummer.

Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. 
Personuppgiftsansvarig är Styrelsen för föreningen som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som 
bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad uppgifterna ska användas till. Kortfattat är alla som 
hanterera personuppgifter i styrelsen personuppgiftsansvariga.

Personuppgift

Medlemsregistret hanterar förhållandevis små mängder persondata och här är det viktigt att skilja på vanliga 
och känsliga personuppgifter. Det finns inga fält i medlemsregistret som kan fyllas med känsliga 
personuppgifter. Samfälligheten hanterar personuppgifter enl ovan.

Du som är medlem i föreningen har rätt att från och med den 25 maj 2018 få ut en kopia på alla uppgifter som 
finns lagrade om dig.

Holmön den 25 maj 2018

Holmön Byamäns samfällighetsförening
Styrelsen

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/
https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/
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