
Hantering av personuppgifter 

Det är styrelsen i Alfta sockens hembygdsförening som är personuppgiftsansvarig. 

Personuppgiftsansvarig nås på e-post info@alftahembygdsforening.se eller via telefon. 

Hos föreningen finns uppgifter i strukturerad form som kan liknas vid register.  

Föreningen använder registrerad information enbart för att kunna ge dess medlemmar en bra 

service, vara den kulturförening som är beslutat i våra stadgar, samt upprätthålla 

myndighetskrav. 

 

Medlemsregister 

Alfta sockens hembygdsförening måste spara personuppgifter för att kunna tillhandahålla ett 

medlemskap i föreningen.  

 

Vi spar personuppgifter för att kunna kommunicera med våra medlemmar. De 

personuppgifter vi sparar är namn, telefonnummer, adress och e-postadress samt 

personnummer när vi fått kännedom om detta. 

Personnummer används t.ex för att kunna göra en adressuppdateringar när medlem flyttar och 

kommer i retur. Uppgifter hämtas från publika databaser på internet, som t.ex 

www.upplyning.se. 

När medlemskapet upphör raderas uppgifterna i medlemsregister som finns i vårt datoriserade 

medlemsprogram.  

I bokslut lagras dock utskrifter av medlemsmatrikel för respektive bokföringsår. 

De skäl som föreligger att ett medlemsregister måste upprättas är att föreningen måste kunna 

kommunicera med sina medlemmar och därutöver följa de lagar och bestämmelser som kan 

ha betydelse för varför en personuppgift sparas.  

Det är t.ex bokföringslagen, redovisningsföreskrifter, skattelagstiftning samt föreningens egna 

stadgar. 

Uppgifter ur vårt medlemsregister förs inte vidare till annan part inom EU eller utanför EU. 

 

Övriga register 

Alfta sockens hembygdsförening måste spara personuppgifter även i andra register. 

Detta görs, till exempel, ha en styrelse, identifikation av personer på skänkta foton, register 

med tidningsklipp, förteckna frivilligarbetare för att kommunicera med dessa, för att 

säkerställa uppgifter om gåvor av föremål till föreningen.  

Det skäl som föreligger för att dessa register skall finnas är den intresseavvägning som 

föreningens stadgar påtalar. 

En av föreningens uppgifter är ”att dokumentera och tillgängliggöra intressanta föremål, 

handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och gången tid” 

Den kulturhistoriska aspekten gör att föreningens övriga register är att betrakta som en del av 

dess verksamhet. 



Rättigheter 

Som medlem har du rätt att få information och tillgång till de personuppgifter vi behandlar om 

dig i form av ett utdrag. I det fall felaktigheter finns i våra registrerade uppgifter så har du rätt 

att få uppgifterna rättade. 

Ett registerutdrag tillhandahålls kostnadsfritt. För ytterligare kopior som begärs, eller om 

begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, får avgift tas ut på grundval av de administrativa 

kostnaderna. 

Du kan även rätt att få uppgifterna raderade om de inte är nödvändiga enligt de principer som 

redovisats ovan. 

 

Vidare har du rättigheten att lämna in klagomål till Datainspektionen  

Postadressen är: Datainspektionen, Box 8114, 140 20 Stockholm. 

 

 


