
Till medlemmar i Föreningen Jöns Henrikssons Minne
Information om Dataskyddsförordningen - GDPR
Den 25 maj 2018 började en ny förordning från EU att tillämpas, Dataskyddsförordningen, vilken 
reglerar bl. a förenings hantering av personuppgifter, bilder och filmer. Det personliga skyddet har 
stärkts. Föreningen Jöns Henrikssons Minne för ett medlemsregister över sina medlemmar och vi är
då skyldiga att informera om hur det påverkar dig som enskild medlem i föreningen.

I föreningens register, som är digitalt, finns uppgifter på namn, postadress, telefon- och 
mobiltelefonnummer, e-postadress samt medlemsavgiftens betalning. Syftet med uppgifterna är att 
på olika sätt kunna informera medlemmar om föreningens aktiviteter och bjuda in eller kalla till 
möten som t ex årsmöten. Föreningen behöver också upprätta listor över medlemmar aktiva i olika 
föreningsuppgifter samt tillfälliga listor vid olika arrangemang. Personuppgifterna kommer ej att 
användas för andra syften än dem som finns i denna information.

Personuppgifterna finns kvar i registret så länge medlem kvarstår i föreningen. När medlemskapet 
upphör kvarstår uppgifterna under ytterligare 2 år för att säkerställa att föreningen inte tappar bort 
ett medlemskap. Medlem kan när som helst begära att få ut uppgifter om sig själv ur registret. 
Föreningen lämnar inte ut personuppgifter till annan part förutom vid studiecirkelarrangemang. Se 
nedan. 

Föreningen beslöt på årsmötet 2018 att hela styrelsen skall vara personuppgiftsansvarig, där 
styrelseledamöterna vid behov har tillgång till föreningens register. Även valberedningen har 
tillgång till detta register. I föreningen är det kassören som upprättar och underhåller registret.

Föreningen avser att hålla registret korrekt uppdaterat, vilket förutsätter att medlem är behjälplig 
och meddelar eventuella förändringar. 

Föreningen ska i möjligaste mån undvika att sända listor med personuppgifter över nätet. Utskick 
via e-post till medlemmar ska ske med dolda adresser.

I samband med arrangemang finns behov av att föra tillfälliga listor för att pricka av deltagare, ta 
entréavgift eller dylikt. Dessa listor kan handhas av annan person som personuppgiftsansvariga 
delegerat uppgiften till. Vid speciella tillfällen t ex vid deltagande i studiecirkel kan medlem även 
behöva lämna sitt personnummer och dessa uppgifter lämnas vidare till det studieförbund som 
handhar cirkeln. 

Föreningen publicerar bilder och filmer på sociala medier, samt vid affischering och i annonser. 
Muntligt tillstånd ska erhållas från personer som går att identifiera och från vårdnadshavare om det 
gäller minderåriga. Men vid affischering och annonsering ska identifierbara personer skriftligen 
godkänna publicering. Skriftligt godkännande kan innebära ett godkännande även via mejl.  
Personer som fotograferats eller filmats kan när som helst begära att få dessa bilder bortplockade 
från publicering på de plattformar föreningen råder över. 

Genom betalning av medlemsavgiften är man medveten om att ens personuppgifter förs in i 
föreningens medlemsregister. Motsvarande gäller vid anmälan till ett arrangemang.

Östra Sallerup oktober 2019
Styrelsen 
Föreningen Jöns Henrikssons Minne


