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Personuppgiftspolicy

ESFF och behandling av personuppgifter

Sedan 2018-05-25 gäller inom EU Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation). Denna 
förordning styr hur bl a föreningar i termer av juridiska personer, ska hantera personuppgifter. Den innebär större 
ansvar och skyldigheter för oss som förening och ger den som är medlem stärkta rättigheter. Förordningen grundas 
på ett antal principer som ska tillgodoses av den som behandlar personuppgifter. 

Rättslig grund: ESFF (Eslöv-Höör släkt- och folklivsforskare) ser Avtal som sådan, dvs mellan föreningen och medlem 
som betalar sin avgift finns en överenskommelse om vad detta innebär.

Personuppgiftsansvarig är styrelsen.

Ändamålsbegränsning och uppgiftsminimering: Som förening samlar vi in de personuppgifter som behövs för att 
sköta föreningens verksamhet, nämligen namn, adress, eventuell e-postadress och telefonnummer. Uppgifterna 
används för att

- Administrera medlemskap i föreningen samt deltagande i kurs eller annat arrangemang
En medlemsförteckning med personuppgifter enligt ovan samt betalningsstatus upprättas digitalt. Här anges 
även om man är familje- eller hedersmedlem. Fr o m årsskiftet 2021/2022 och den nya hemsidan kommer 
medlemsnummer också att användas. För deltagande i kurs eller dylikt används de personuppgifter som är 
behövliga för ändamålet. Sådan förteckning lämnas bara ut till personer inom föreningen med uppdrag som 
berör arrangemanget. Uppgift om antal medlemmar lämnas årligen till Skånes Släktforskarförbund och 
Sveriges Släktforskarförbund för att de ska kunna fastställa avgift. För övrigt lämnas inga som helst uppgifter 
vidare utanför ESFF utan personligt medgivande från berörd medlem. Föreningen samlar inte in information 
om hemsidans besökare och använder inte s k kakor.

- Via brev och e-post göra utskick till medlemmar 
För utskick av Trehäradsbygden, som skickas till huvudmedlem, finns en förteckning, där medlemsnummer, 
namn och adress framgår. Denna förteckning används av det tryckeri som föreningen nyttjar. För nya 
medlemmar, som inte motsatt sig detta, anges namn och adress i Trehäradsbygden. För E-postutskick i grupp
används ”dold kopia”.

- Göra det möjligt för medlemmar att använda föreningens digitala tjänster
Som underlag för att skapa medlems lösenord för inloggning till den nya hemsidan används medlemsför- 
teckningen. Lösenordsförteckningen hålls separerad, finns tillsammans med hemsidan och förvaras på USB-
minne.

Lagringsbegränsning: Personuppgifter sparas så länge en person är medlem i föreningen eller deltar i kurs eller 
annat arrangemang. Medlemsförteckningen uppdateras löpande vid behov under året. Helt ny förteckning upprättas
efter bokslut, revision och betalningspåminnelse. Personuppgifter kan dock finnas kvar i form av bankinbetalningar 
som verifikationer i bokföringen. Bokföring måste sparas i sju år enligt Bokföringslagen. Namnuppgifter kan även 
förekomma i verksamhetsberättelser och protokoll. Förteckningar över kursdeltagare sparas för fortsatta kontakter. 
Andra förteckningar är tillfälliga register och raderas efter det att arrangemanget genomförts.

Korrekthet och öppenhet: Föreningen har skyldighet att hålla personuppgifterna korrekta och lagrade på ett säkert 
sätt. Korrektheten säkerställs via bankuppgifter vid medlemsbetalning och via kontroll med den enskilde för t ex e-
post som returneras. Då klargörs också eventuellt felaktigt telefonnummer. Elektroniska dokument 
säkerhetskopieras lokalt och på USB-minne förvarat i föreningens lokal.
Medlem har rätt att få:

- tillgång till sina personuppgifter efter kontakt med styrelsen 
- felaktiga personuppgifter rättade 
- sina personuppgifter raderade, när de inte behövs längre (se även Lagringsbegränsning)

Om detta sker under pågående medlemskap innebär det att medlemskapet upphör och/eller att tillgången 
till medlemssidorna upphör. 

- lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY, tidigare Datainspektionen)


