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Behandlingen av personuppgifter 

Vår målsättning är att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina 

personuppgifter till oss. Vi är beredda att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda 

dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna 

i dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018. 

 Personuppgiftsansvarig 

Kamratförenings styrelse är personuppgiftsansvariga enligt GDPR för den 

behandling av personuppgifter som sker i kamratföreningen. Ansvarig inom 

kamratföreningen är kassören. 

När sker behandling av personuppgifter? 

Kamratföreningen behandlar dina personuppgifter när du: 

Anmäler dig till att bli medlem, vid utskick av epost-information, information till 

anmälda medlemmar i kamratföreningens aktiviter samt vid utskick av tidningen 

Medlemsbladet.  

Tillgång till personuppgifter? 

Kassören är den som har full tillgång till personuppgiftsregistret (medlemsregistret). 

Informationsansvarig inom kamratföreningen har tillgång till epost-adresser på de 

medlemmar som har anmält sin epost-adress till kassören. 
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Registrerade uppgifter 

När privatpersoner gör anmälningar registreras namn, adress, telefonnummer och e-

postadress. Kamratföreningen registrerar personnummer (de sex första siffrorna) för 

de medlemmar som valt att lämna dessa för att erhålla telegram på jämna 

födelsedagar. Dessa publiceras i tidningen Medlemsbladet under rubriken Vi 

gratulerar. I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna. 

Kamratföreningen registrerar inte känsliga personuppgifter såsom uppgift om ras 

eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 

medlemskap i fackförening, hälsa och sexuallitet. Om du själv lämnar sådan 

information, till exempel inför en resa att du är allergiker och önskar viss kost tas 

dessa uppgifter bort då den aktuella resan är slut. Du har rätt att begära ut vilka 

uppgifter som finns registrerade om dig. 

  

Ändamålet med behandlingar av 
personuppgifter 

När du anmäler dig till att bli medlem eller delta i kamratföreningens aktiviteter, De 

personuppgifter som du lämnar registreras i vårt register och används för 

administration, betalning av medlemsavgift och inbjudningar till aktiviter samt utskick 

av tidningen Medlemsbladet.  

  

Utlämnande av personuppgifter 

Vi lämnar inte ut några personuppgifter utanför kamratföreningen.  

 

Hur länge finns uppgifterna kvar? 

Vi behåller dina personuppgifter så länge du är medlem, därefter tas det bort. Har du 

inte betalt medlemsavgiften behålls dina uppgifter under ett från det att avgiften 

förfallit till betalning.  
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Har du frågor kring detta? 

Kontakta kamratföreningens kassör. 

Integritetspolicyn anslås på kamratföreningens hemsida www.i16.se. 

 

Fastställd på styrelsemöte 2018-06-01 
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