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Integritetspolicy 

Föreningen Södermalm med organisationsnummer 802008-2791  (nedan kallad ”vi”) är 

ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet. 

Föreningens ändamål är att verka för bevarandet av Södermalms kultur- och 

skönhetsvärden samt att väcka och vidga intresset för Södermalms historia och minnen. 

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

För att kunna bedriva vår verksamhet enligt ändamålen behöver vi behandla vissa 

personuppgifter. Vi ska göra det så restriktivt som möjligt, dvs. inte ha fler uppgifter än som 

verkligen behövs, inte ha kvar dem längre än nödvändigt, inte använda dem till annat än 

avsett, se till att de förblir korrekta och förvara dem säkert. 

Det gäller bl.a. för administration av löpande föreningsaktiviteter (t.ex. medlemsmöten, 

styrelsemöten), kommunikation med medlemmarna (kallelser till aktiviteter m.m.) samt 

hantering medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter m.m.). 

 Vi ansvarar för den behandling av personuppgifter som sker vid: 

• Hantering av medlemskap i föreningen 

• Föreningsadministration 

• Utbildningar/aktiviteter arrangerade av föreningen 

• Kontakter med medlemmar 

• Besök på vår hemsida 

• Publicering av material på hemsida och i sociala medier *) 

• Publicering av material i medlemstidningen *) 

*) Dessa publiceringar görs för att informera om föreningen och väcka och vidga intresset 

för Södermalms historia och minnen. Medlemstidningen är allmänt tillgänglig på hemsidan.  

 

Vilka personuppgifter gäller det? 

Medlemsregistret innehåller följande uppgifter: 

• Namn och postadress 

• Ev e-postadress, ev telefonnummer 

• År då senaste medlemsavgift betalts 

• Datum för senaste begärda registerutdrag 

Känsliga uppgifter som matallergier o.dyl. inför medlemsfester förs inte in i vårt register 

utan meddelas endast festarrangörerna muntligt. 
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Följande typer av personuppgifter kan förekomma på vår hemsida, i sociala medier eller i 

medlemstidningen. Det gäller inte bara medlemmar. 

• Namn (men inte namnteckningar) 

• Bild 

• Personens verksamhet inom föreningen 

• Personens insatser för samhället inom Föreningen Södermalms intresseområde. 

 

Hur förvaras personuppgifterna? 

De av våra funktionärer som hanterar vårt medlemsregister har var sin kopia på sina egna 

datorer som är skyddade med inloggning och antivirus. Registret ska dessutom vara 

krypterat. 

Vår hemsida och våra e-postkonton finns hos one.com som f.n. har sitt Europeiska 

datacenter i Danmark. Vår ordförande och webmaster kan ändra innehållet på hemsidan.  

Medlemstidningen sammanställs och layoutas av föreningens sekreterare. Den trycks av 

Kista Snabbtryck, Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista. Den kuverteras och postas till 

medlemmarna av styrelsen. 

Kallelser med e-post till aktiviteter sammanställs och distribuerats av den som ansvarar för 

medlemsregistret. 

 

Gör vi något olämpligt med personuppgifterna? 

De personuppgifter som är nödvändiga för vår egen administration eller för redovisning till 

myndigheter av vår verksamhet delar vi inte med någon annan organisation eller med några 

privatpersoner. 

Vi gör inte s.k. profilering, d.v.s. använder personuppgifterna för att bedöma någons 

personliga egenskaper, och använder dem inte heller till direktreklam. 

Våra medlemmars personuppgifter kommer inte att överföras till tredje land (dvs. utanför 

EU) och de kommer inte heller att utsättas för automatiserat beslutsfattande. 

Vid nya publiceringar på vår hemsida, i sociala medier, i medlemstidningen eller i kallelser 

till aktiviteter ges omnämnda personer i förväg möjligheten att avstå publicering, om de 

inte är offentligt välkända personer. 

Vår hemsida använder inte några så kallade ”kakor” för att lagra information på den 

surfandes dator. Hemsidan har heller inte några reklaminslag som använder kakor. 
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Vilken laglig grund har våra personuppgiftsbehandlingar? 

Ändamål med behandling Laglig grund 

Hantering av medlemskap i föreningen Vårt berättigade intresse 

Föreningsadministration Vårt berättigade intresse 

Utbildningar/aktiviteter  arrangerade av föreningen Samtycke 

Kontakt med föreningen Vårt berättigade intresse 

Besök på vår hemsida Vårt berättigade intresse 

Publicering av material på hemsida, i sociala medier 
och i medlemstidningen. 

Vårt berättigade intresse eller samtycke 
 

Med berättigat intresse menas att vi bedömer att nyttan med behandlingen för vår förening är större än 

olägenheten för den registrerade. 

Det material vi publicerar på hemsidan, i sociala medier och i medlemstidningen för att kunna väcka och vidga 

intresset för Södermalms historia och minnen består av uppgifter som hämtats från offentliga källor och bör 

därför inte vålla de omnämnda någon ytterligare olägenhet. 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi raderar uppgifter ur medlemsregistret två år efter att medlemmen slutat erlägga 

avgiften. Dock, om det kommer till vår kännedom att medlemmen avlidit eller denne själv 

begärt att få bli struken raderas uppgifterna omgående.  

Material på hemsida, i sociala medier och i medlemstidningen kan rättas men avpubliceras i 

princip inte. 

Underlag för publicering sparas så länge det är aktuellt. 
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Vilka rättigheter har du? 

Som registrerad i föreningen har du flera rättigheter som du bör känna till. 

Du har rätt att gratis få ett (1) registerutdrag avseende föreningens behandling av dina 

personuppgifter per år. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en 

kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior 

som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.  

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna, om så är möjligt. Det 

innebär att uppgifterna lämnas ut i digital form. 

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller 

missvisande och rätt att begränsa vår behandling av dem tills de blir ändrade. 

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad: 

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för 

• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket 

• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna 

behandlas så 

• Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för 

myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl 

som väger tyngre än dina intressen 

• Om personuppgifterna har behandlats olagligt 

• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet 

• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar 

en profil i ett socialt nätverk 

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, 

profilering och invända mot direktmarknadsföring. 

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller 

radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot 

behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter. 

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av 

personuppgifter till Datainspektionen, besök då www.datainspektionen.se.  

 

Om du vill veta mer 

Har du några frågor om vår personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter 

kontaktar du vår styrelse. 


