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Hur personuppgifter behandlas inom Fornåsa-Lönsås 

hembygdsförening 
 

Fornåsa-Lönsås hembygdsförening värnar om personlig integritet. Vi strävar efter att 

skydda den enskildes rätt gällande personuppgifter och att behandlingen av sådana 

lever upp till kraven i Dataskyddsförordningen GDPR. Nedan beskrivs vilka typer av 

personuppgifter som föreningen behandlar och för vilket ändamål. Ifall du, som 

berörd har frågor, kan du alltid kontakta föreningens ordförande. 
 

Fornåsa-Lönsås hembygdsförening (orgnr. 824000-6935) med postadress 

Borensbergsvägen 7, 590 33 Fornåsa, samlar i sin verksamhet in personuppgifter. 

Föreningen strävar efter att skydda den enskildes personuppgifter på bästa sätt samt 

följa gällande lagar och regler för dataskydd. Det är föreningen Fornåsa-Lönsås 

hembygdsförening som är personuppgiftsansvarig. 
 

Personuppgifter som föreningen behandlar: 

För dig som är medlem i föreningen: 

Personuppgifter som lagras: 

Namn, adress, telefonnummer, årtal för inträde i föreningen. 

Ändamål: För att föreningen ska kunna administrera ditt medlemskap samt informera 

dig om våra aktiviteter. 

Så länge sparas dina uppgifter: Så länge du är medlem och ett år efter utträde ur 

föreningen. 
 

För dig som deltagare i föreningens studiecirklar 

Personuppgifter som lagras: 

Namn, adress, telefonnummer 

Ändamål: För att föreningen ska kunna rapportera deltagande i studiecirklarna till 

Studieförbundet Vuxenskolan och därmed få ekonomiskt bidrag till sin verksamhet. 

Så länge sparas dina uppgifter: 1 år efter avslutad kurs. 

Utomstående part som tar del av uppgifterna: Studieförbundet Vuxenskolan 
 

För dig som är styrelsemedlem, förtroendevald eller utför tillsyn av hembygdsgården: 

Personuppgifter som lagras: 

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress 

Ändamål: För att du ska få information om stundande aktiviteter, möten samt 

åtaganden för föreningen. Namn på och telefonnummer till styrelsemedlemmar och  

förtroendevalda publiceras på föreningens hemsida och/eller programblad. För 

ordförande publiceras även e-postadress. 

För förtroendevalda sparas även personuppgifter såsom namn och deltagande i 

styrelsemötesprotokoll. 
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Så länge sparas dina uppgifter: Uppgifter om namn, adress och telefonnummer 

bevaras för framtiden för arkivändamål, i årsmötesprotokoll och 

styrelsemötesprotokoll och lista över tillsynsansvariga. 
 

För dig som givare av arkivalier eller föremål till vår samling och museiverksamhet: 

Personuppgifter som lagras: 

Namn, kontaktuppgifter. Därtill historisk bakgrund om gåvan. 

Ändamål: För att administrera givandet av gåvor av kulturhistoriskt värde och kunna 

bevisa ägarskap för det som mottagits av föreningen. För att kunna bevara 

information om kulturhistoriskt och historiskt intressanta föremål från Fornåsa och 

Lönsås. Namn på givare kan förekomma i informationsskyltar i föreningens 

hembygdsmuseum. 

Så länge sparas dina uppgifter: Personuppgifter som samlas in i samband med 

förvärv av arkivalier och föremål bevaras för framtiden för arkivändamål. 
 

För dig som besöker hembygdsgården och/eller föreningens programverksamhet: 

Personuppgifter som behandlas (I): 

Namn – under förutsättning att du fyller i vår gästbok. 

Ändamål: För att få in underlag till statistik över antal besökare till föreningens 

verksamhet (då redovisas inte namn). 

Så länge sparas dina uppgifter: Gästbok bevaras för framtiden för arkivändamål. 
 

Personuppgifter som behandlas (II): 

Avbildning av dig som person via fotografering. 

Ändamål: För att dokumentera föreningens aktiviteter genomförs fotografering. Vid 

dessa tillfällen informeras deltagare alltid om att fotografering kommer att ske och att 

personer som inte önskar bli avbildade ska kontakta fotografen. 

Så länge sparas dina uppgifter: Fotografier från verksamheten bevaras för framtiden 

för arkivändamål. 
 

För dig som kontaktar föreningen via e-post 

Personuppgifter som behandlas:  

Namn, e-postadress samt eventuella andra kontaktuppgifter som bifogas. 

Ändamål: För att kunna besvara ditt meddelande och fråga. 

Så länge sparas dina uppgifter: Så länge frågan är aktuell. 

Utomstående part som tar dela av uppgifterna: Hembygdsföreningens 

internetleverantör (Borenet) samt e-postleverantör (SquirrelMail samt Mailbird) 
 

Radering av personuppgifter: 

Önskar du som berörd få reda på vilka personuppgifter föreningen har om dig, eller 

bli borttagen från register; kontakta föreningens ordförande.  


