
Dataskyddspolicy 

Den nya datalagen GDPR (General Data Protec on Regula on)
började gälla 25 maj 2018

Vad innebär den för oss?
För ideella föreningar innebär de nya reglerna hårdare regler kopplat ll vilka personuppgi er som får behandlas inom en organisa on. De a 
påverkar samtliga ställen där personuppgi er finns ll exempel våra medlemsregister, eller liknande. Personuppgi er kan var uppgi er om namn, 
personnummer, e-postadresser, bilder eller liknande som går a  hänföra ll en särskild fysisk person.

Marbäcks Hembygdsförenings dataskyddspolicy

Med ny lagstiftning från 2018 (GDPR 25 maj 2018) har Marbäcks Hembygdsförening att förhålla sig till nya riktlinjer och därför tagit fram en 
policy som följer den nya lagen. 

Föreningen värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur föreningen samlar in och använder dina personuppgifter. Den
beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- 
och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på marbackhbf@gmail.com

Genom att använda föreningens tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att 
föreningen använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår 
dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.
För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din 
integritet.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss.
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du anmäler dig till aktivitet som studiecirkel 
eller deltar i andra aktiviteter ordnade av oss. 

Det skulle kunna vara:

Person- och kontaktinformation– namn, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer.

Information vid anmälan till aktivitet
Namn, vid vissa speciella aktiviteter såsom studiecirklar registreras ålder.
Alla deltagare registreras till Vuxenskolan för erhållande av ekonomiskt stöd för studiecirklar – detta är en manuell registrering som inte 
databehandlas av Marbäcks Hembygdsförening.
Kontaktadresser finns på Marbäcks Hembygdsförenings hemsida: www.hembygd.se/marback
Reportage efter genomförda aktiviteter.
Diverse foton på deltagare och insamlat gammalt fotomaterial.
Kontakta oss om Ni inte önskar vara med på foto som är upplagt på hemsidan eller på Bygdeband
www.bygdeband.se/

Vilka kan vi komma att dela din information till?
Vi delar endast information med Hembygdsförbundet eller Vuxenskolan
Reportage lämnas till Smålandstidningen och läggs upp på hemsidan.

Vad vi INTE kommer att göra med din data.
Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra tjänster gentemot Vuxenskolan eller Hembygdsförbundet eller så länge 
det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
Rätt att få tillgång till din data.
Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätt till rättelse.
Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”).
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall då data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.

Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat 
skyddsnivå vid överföring till eller delning med utvald tredje part.

Jag har läst igenom dokumentet och godkänner härmed att Marbäcks Hembygdsförening har rätt -
att använda mina personuppgifter enligt ovan
att publicera reportage enligt ovan
att foton där jag finns med får publiceras på hemsidan

Policyn är antagen av styrelsen för Marbäcks Hembygdsförening hösten 2018 


