
Tingstäde hembygdsförenings 
anvisningar för personregister 
Dataskyddsförordningen (GDPR), som ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL), gällande 
från 25 maj 2018 reglerar organisationers hantering av personuppgifter. Förordningen fastställer 
individens rättigheter, exempelvis rätten att bli borttagen från register och att få ut information om var 
uppgifter finns lagrade. Den fastställer även de skyldigheter som organisationer har avseende 
insamling och hantering av uppgifter. 

Dessa anvisningar beskriver föreningens hantering av personregister i enlighet med 
EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Fastställda i Tingstäde hembygdsförening den 
2018-10-02. 

 

Registeransvariga 

Föreningens personuppgiftsansvarig är bokföringskontoristen Berit Pettersson enligt 
styrelsebeslut den 8 maj 2018 § 56. Kontakt: telefon 0498-274224 eller mobil  
070-8678432 och e-post berit.0498274224@telia.com. 

 

Förteckning av register 

Föreningen för endast ett personregister i form av medlemsförteckning i Excelformat 
på lokal dator som förvaltas av föreningens bokföringskontorist. 

 

Säkerhetskopiering av register 

Föreningens medlemsförteckning säkerhetskopieras med jämna mellanrum till 
separat media som förvaras i låst skåp. 

 

Innehåll i medlemsregister 

Medlemsregistret innehåller endast uppgifter som är nödvändiga för bokföring och 
kommunikation med personer som är medlemmar i föreningen samt alla boende i 
Tingstäde – för utdelning av Tingstädebladet. I registret finns namn, adress, 
mejladress, ev telefonnummer och uppgifter om betalda medlemsavgifter. 
Föreningen har inga personnummer i registren förutom för anställd personal och 
styrelsemedlemmar. 

För statistik och historik finns i pappersform medlemsregister på betalande 
medlemmar från föreningens start 1951. 

 

Tillgång till medlemsregister 

Medlemsregistret är tillgängligt för i första hand föreningens kassör och 
bokföringskontorist. Registret lämnas aldrig ut till tredje part. 

 

mailto:berit.0498274224@telia.com


Borttagning från medlemsregister 

Medlem som avlidit, begärt utträde eller underlåtit att betala medlemsavgiften under 
två år anses inte längre som medlem.  

 

Föreningens arkiv 

Föreningen har ett stort arkiv med ca 200 pärmar med främst tidningsurklipp och 
avskrifter från Gotlands Allehanda från 1873 till 1973 om uppgifter som berör 
Tingstäde och även fram till nutid, information som en studiecirkel insamlat under 
1990-talet om bl a boenden och hus i Tingstäde med kompletterande uppgifter som 
är tänkt för en kommande sockenbok. Framförallt behöver vi bevara vår historia om 
allt som hänt i Tingstäde för kommande generationer. Innan en sådan publicering 
görs kommer samtycke att inhämtas. Uppgifter från föreningens arkiv lämnas inte ut 
till tredje part. 

 

Hur tillmötesgår föreningen den registrerades rättigheter? 

Om Tingstäde hembygdsförening blir kontaktad av person som önskar något av 
nedan alternativ, ska önskemålet tillgodoses skyndsamt (senast inom 30 dagar): 

• Individ som önskar bli borttagen från ett register som föreningen hanterar 

• Individ som önskar få ut information om var uppgifter finns lagrade 

• Individ som önskar få felaktiga uppgifter rättade 

 

 Vid intrång eller risk att uppgifter hamnat i orätta händer 

Om Tingstäde hembygdsförening upptäcker att intrång har skett eller att det finns risk 
att uppgifter har hamnat i orätta händer ska föreningen skyndsamt anmäla detta till 
Dataskyddsinspektionen. 

 

 Uppföljning 

Tingstäde hembygdsförenings styrelse ska årligen följa upp att föreningen arbetar i 
enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) gällande från 25 maj 2018. 
Föreningens riktlinjer för hantering av register ska revideras då behov uppstår. 
Föreningen ska informera om dessa riktlinjer på hemsidan 
www.hembygd.se/tingstade 

http://www.hembygd.se/tingstade

