
 

Information om hur föreningen hanterar Personuppgifter 

För administration av föreningens medlemmar har föreningen behov av ett antal 
personuppgifter. Dessa är namn, adress, telefonnummer och mejladress. Dessa uppgifter 
registreras i ett medlemsregister. Ansvarig för hantering av medlemsregistret är föreningens 
kassör. 

Detta medlemsregister uppdateras kontinuerligt med nytillkomna medlemmar, ändrade 
adressuppgifter samt avlägsnande av medlemmar som begärt utträde, ej betalt 
medlemsavgift eller avlidit. 

Inga medlemsuppgifter lämnas till tredje part med undantag för adressutdrag vid 
adressering av AnKnytningen, se nedan. 

Molntjänster används inte för att lagra medlemsuppgifter med undantag för den tjänst som 
används för utskick av Nyhetsbrev, se nedan. 

Årligt utskick av faktura på medlemsavgift görs direkt från medlemsregistret till medlem via 
mejl eller adressuppgift för postbefordran. 

 Telefonnummer används för påminnelser för de som inte har mejladress och för de som 
inte har betalat medlemsavgift trots mejlpåminnelse. 

Från medlemsregistret görs ett registerutdrag med adresser för varje utskick av vår 
medlemstidning AnKnytningen. Detta utdrag hanteras av redaktören och tryckeriet. 
Tryckeriet ansvarar för att radera adressfilen efter varje tryckning. 

Från medlemsregistret överförs namn och mejladresser på nya medlemmar till en 
molntjänst för att uppdatera vilka som skall erhålla vårt Nyhetsbrev. Likaså raderas 
kontinuerligt från denna tjänst medlemmar som begärt utträde ur föreningen, ej betalt 
medlemsavgift eller avlidit. Detta hanteras av ansvarig för utskick av Nyhetsbrev.  
Nyhetsbrevet är en frivillig tjänst som kan beställas på vår hemsida för de som inte är 
medlemmar i vår förening och kan sägas upp av alla genom att man avregistrerar sig via en 
länk längst ned i Nyhetsbrevet. 

Vi har för avsikt att i framtiden distribuera AnKnytningen som PDF-fil alternativt via någon 
form av inloggningsförfarande. För detta ändamål behövs mejladresser.  

Du som medlem har alltid rätt att begära registerutdrag för att kunna kontrollera vilken 
information som finns registrerad om Dig. Naturligtvis rättar vi uppgifter som är felaktiga, 
ofullständiga eller missvisande när detta påtalas. 

AnKnytningen och Nyhetsbrevet är till för Dig som medlem. Enkelt och snabbt får du via 
Nyhetsbrevet uppdaterad information om föreningen och dess aktiviteter. 


