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Behandling av 
personuppgifter i 

Bergshamra koloniförening 
(org.nr 815201-3960) 

  

 

Personuppgiftsansvarig 

Föreningens styrelse är personuppgiftsansvarig. Kontakt: styrelsen@bergshamrakoloniforening.se 

(se övriga aktuella kontaktuppgifter på föreningens hemsida och anslagstavlor). 

Vilka personuppgifter behandlas? 

Föreningen behandlar följande personuppgifter gällande medlemmar 

- För- och efternamn 

- Personnummer 

- Bostadsadress 

- E-postadress 

- Telefonnummer 

- Kolonilottens nummer och area 

- Arrendekostnad och medlemsavgift 

Föreningen behandlar därtill följande personuppgifter avseende intressenter som anmält sig till 

föreningens intresselista för att bli medlem i föreningen: 

- För- och efternamn 

- Personnummer 

- Bostadsadress 

- E-postadress 

- Telefonnummer 

Hur behandlas personuppgifterna? 

Föreningen behandlar i enlighet med nyttjanderättsavtalet medlemmarnas personuppgifter  

- för kundregister vid fakturering av arrende- och medlemsavgifter, 

- för utskick av information via brev och e-post (dold sändlista), samt 

- för kontaktuppgifter på föreningens hemsida och anslagstavlor vid särskilda uppdrag eller 

föreningsengagemang. 

De medlemmar som samtycker till det kan därutöver välja att dela för- och efternamn, e-postadress, 

telefonnummer och kolonilottens nummer i en kontaktlista som distribueras till medlemmarna.  

Föreningen behandlar i enlighet med intresseanmälan intressenters personuppgifter 

- för register över personer som anmält intresse för att bli medlem i föreningen och som har 

betalat årlig administrativ avgift för att stå i intresselistan,  

- för utskick av information via e-post om överlåtelser av lotter/stugor (dold sändlista). 
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Föreningen behandlar personuppgifter i krypterad digital miljö och/eller i stöldskyddad fysisk miljö. 

Åtkomsten till personuppgifter är begränsad till de personer som behöver dem för att administrera 

föreningsrelaterade uppgifter såsom fakturering, information till medlemmarna och intresselistan.  

Vem kan ta del av personuppgifterna? 

Koloniträdgårdsförbundet får ta del av medlemmarnas kontaktuppgifter, som i sin tur lämnas till ett 

tryckeri inför utgivning av tidningen Koloni till föreningens medlemmar. 

Solna stad kan, i egenskap av markägare, ta del av medlemmarnas personuppgifter då de begär det 

eller när föreningen behöver delge uppgifterna i nyttjanderätts- eller arrendefrågor. 

Skatteverket kan ta del av medlemmarnas personuppgifter då de begär det.  

Vilka rättigheter har jag gällande hanteringen av mina personuppgifter? 

Du har som medlem eller intressent rätt att få ta del av de uppgifter föreningen har om dig och att få 

felaktiga uppgifter rättade.  

Om du som medlem avslutar ditt medlemskap raderas personuppgifterna när uppgifterna inte längre 

behövs för att administrera eller avsluta medlemskapet.  

Om du som intressent frånträder intresselistan raderas personuppgifterna. 

Välkommen att kontakta styrelsen vid frågor eller synpunkter som rör personuppgifter! 


