
Integritetspolicy 

Den ideella föreningen Grannsamverkarna i Sigtuna kommun (orgnr 802509-4411) 
(”föreningen”) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som föreningen 
utför enligt denna integritetspolicy och ansvarar för att behandlingen av personuppgifterna sker i 
enlighet EU:s dataskyddsförordning, GDPR, 2016/679. 

Vårt mycket enkla medlemsregister innehåller ditt namn, din postutdelningsadress, din e-postadress 
och ditt telefonnummer. 

Personuppgiftsansvar

Vi som förening har ett personuppgiftsansvar.

 All vår hantering av personuppgifterna har fram till 2018-05-24 skett enligt personuppgiftslagen 
(1998:204). Från 2018-05-25 ersattes personuppgiftslagen av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, 
2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om 
det fria flödet av sådana uppgifter.

 Från och med 2018-05-25 sker föreningens behandling av medlemmarnas personuppgifter enligt 
GDPR.

Personuppgiftsansvarig är föreningens ordförande (se kontaktuppgift nedan).

Ändamålet med behandlingen

Föreningsstyrelsen använder medlemsregistret för att
• per e-post göra medlemsutskick, exempelvis kallelser till föreningsmöten, 
• per e-post skicka ut information inför/efter styrelsemöten och om aktiviteter som föreningen 
genomför och den eventuella uppmärksamhet dessa får i lokalpressen.

Framöver kan styrelsen eventuellt komma att an vända medlemsregistret för att
• per e-post, genom frågor, efterhöra vad medlemmarna vill att styrelsen/föreningen ska göra – 
detta för att vi ska kunna utveckla föreningen.

Du har alltid möjligheten att höra av dig, om du har frågor – se kontaktuppgifter nedan. 

Om ditt medlemskap upphör

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas under den tid ditt medlemskap består 
hos föreningen.
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Rätt att begära information och att få felaktiga uppgifter korrigerade

Du har följande rättigheter i enlighet med gällande lagstiftning:
 Begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig
 Begära rättelse av felaktiga uppgifter
 Rätt att begära radering av personuppgifter
 Rätt att begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter
 Rätt till dataportabilitet
 I de fall där den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är ditt samtycke, har du 

rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen.

Du har rätt att när som helst utöva dina rättigheter genom att skicka oss en undertecknad begäran 
(se längst ner hur du kan skriva en sådan). 

Kontaktuppgifter 

Vid frågor beträffande föreningens behandling av dina personuppgifter så är du varmt 
välkommen att kontakta oss via styrelsen@grannsamverkarna.se.  Du kan också kontakta 
enbart den personuppgiftsansvarige – david.n.lundqvist@telia.com.

Ändringar i integritetspolicyn

Föreningen förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att 
publicera den nya, reviderade, policyn på www.grannsamverkarna.se. 

-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ------------

 Till Grannsamverkarna i Sigtuna kommun
c/o David Lundqvist
Lindvägen 28, lgh 1102
195 44 Märsta

Härmed ansöker jag om information om mig enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR, 2016/679.
...............................................................................
(Ort och datum)
...............................................................................
(Namnteckning)
...............................................................................
(Namnförtydligande, personnummer och adress.)

OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligt (fax eller e-post räcker inte).


