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Integritetspolicy  
Detta dokument innehåller information om dina rättigheter och hur Lavad FFH ekonomisk förening 
(nedan benämnd Föreningen) behandlar personuppgifter för sina medlemmar, övriga kunder och 
leverantörer. Policyn är framtagen för att möta kraven i den Allmänna dataskyddsförordningen 
(GDPR). 

Personuppgifter 

De personuppgifter som lagras av Föreningen för ett speciellt syfte är följande. 

Typ av uppgift Syfte och ändamål Laglig grund 

Person- och 
kontaktinformation 

  

Namn, födelsedatum, adress, 
telefonnummer, e-postadress, 
fastighetsbeteckning. 

Administrera medlemskap 
och/eller och fullgöra 
skyldigheter som följer av 
dessa, t.ex. hantera 
medlemsavgifter, skatter och 
andra avgifter. 

Samtycke: Att vara medlem i 
eller kund hos Föreningen är 
frivilligt men förutsätter 
behandling av personuppgifter 
för att fullgöra förpliktelser 
som följer av medlemskap och 
kundavtal.  

Namn, födelsedatum, adress, 
telefonnummer, e-postadress, 
person-/organisationsnummer, 
bankgiro, plusgiro, bankkonto. 

Administrera utbetalning av 
lön/arvoden samt inköp av 
varor och tjänster. Fullgöra 
skyldigheter som följer av 
löner/arvoden och inköpen t.ex. 
hantera leverantörsfakturor, 
skatter och andra avgifter. 

Fullgörande av avtal. 

Fotografier. Publicering i information på 
hemsida eller i information 
som skickas till medlemmar 
och andra berörda. 

Samtycke. 

Information om uppdrag i 
styrelse eller som annan 
funktionär. 

Administrera föreningens 
verksamhet. 

Fullgörande av avtal. 
Behandlingen är nödvändig för 
att fullgöra förpliktelser som 
följer av medlemskap och 
uppdrag.  

Namn, adress, telefonnummer, 
e-postadress, personnummer, 
fastighetsbeteckning och 
fastighetsadress.  

Information till 
fastighetsmäklare, om medlems 
insatsskyldighet, i samband 
med försäljning/överlåtelse av 
fastighet. 

Fullgörande av avtal. 

Mottagare som kan ta del av personuppgifter 

Om Föreningen har en lagstadgad informationsplikt gentemot en offentlig myndighet kommer de 
registrerade personuppgifterna att lämnas ut enligt myndighetens krav. Föreningen kommer inte att 
lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i detta stycke, såvida 
du inte har lämnat tillstånd till detta.  
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Lagringstid 

Föreningen behandlar dina personuppgifter under tiden för pågående medlemskap/avtal samt under tid 
därefter som är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Föreningen. Vidare sparar 
Föreningen dina personuppgifter i den mån det krävs för att fastställa, göra gällande eller försvara 
rättsliga anspråk.  

Krav på tillhandahållande av personuppgifter 

Tillhandahållande av dina personuppgifter är en förutsättning för medlemskap i, och avtal med, 
Föreningen. Om du inte lämnar dessa uppgifter omöjliggörs medlemskap/avtal. De personuppgifter 
som omfattas är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, bankgiro, plusgiro, 
bankkonto samt i vissa fall person- eller organisationsnummer. 

Föreningens ansvariga och kontaktpersoner 

Nedanstående personer bestämmer ändamål och medel för personuppgiftsbehandlingen och är därmed 
ansvariga för att den sker i enlighet med gällande lagar. 

Medlemsregistrator 

Stellan Ericsson 
Tranum Bredegården 1 
530 30 Tun 
Tel: 0704-17 87 10 
E-post: ordforande@lavadffh.se 

 

Kassör 

Ulf Örnemark 
Tådene Sannerna 3 
530 30 Tun 
Tel: 0702-11 12 28 
E-post: ekonomi@lavadffh.se 

Dina rättigheter 

Du har rätt att i enlighet med tillämplig lagstiftning begära tillgång till, rättelse av, eller begränsning 
av behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot personuppgiftsbehandling. 

Föreningen kommer på din begäran, eller på eget initiativ, att rätta komplettera eller radera uppgifter 
som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. 

Om Föreningen behandlar personuppgifter med stöd av ditt samtycke, har du rätt att närsomhelst 
återkalla ditt samtycke genom skriftligt meddelande till Föreningen. Ett återkallande av samtycke 
riskerar dock att omöjliggöra fortsatt medlemskap i eller avtal med Föreningen.  

Du har rätt att inge klagomål om Föreningens behandling av dina personuppgifter genom att kontakta 
Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm (www.datainspektionen.se).  

Kontaktinformation 

Om du har frågor eller synpunkter om hur Föreningen behandlar dina personuppgifter är du 
välkommen att kontakta ansvariga såsom framgår ovan. 

Ändringar 

Föreningen har rätt att ändra denna policy. Om så sker kommer föreningen att informera dig via sin 
hemsida eller på annat lämpligt sätt. 


