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Antagen av styrelsen den 11 juni 2018 

Publicerings- och integritetspolicy  

 
Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter  
 

SPF Seniorerna Falun, 883201-9239 (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.  

 
Varför behandlar vi dina personuppgifter?  

 
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål 
kopplade till verksamheten.  
 
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter ( till exempel 
studiecirklar och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna samt hantera 
medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och avgifter för medlemsaktiviteter 
m.m.).  
 
Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från Studieförbundet 
Vuxenskolan och Falu kommun.  
 
Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:  
 

 Hantering av medlemskap i föreningen  

 Föreningsadministration  

 Deltagande i föreningens aktiviteter  

 Deltagande i föreningens studiecirklar  

 Ansökan om bidrag  

 Sammanställning av statistik och uppföljning  

 Utbildningar arrangerade av föreningen eller distriktet  

 Kontakt med medlem  

 Besök på vår hemsida  

 Publicering av material på hemsida och sociala medier  

 

Vilka delar vi personuppgifter med?  
 
Föreningen kommer inte att överförauppgifterna till tredje part eller tredje land. Dina 
personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.  
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Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?  
 

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som 

sker inom föreningens verksamhet. 

Ändamål med behandling  Laglig grund  

Hantering av medlemskap i föreningen  Avtal  

Föreningsadministration  Avtal  

Deltagande i föreningens aktiviteter  Avtal  

Deltagande i föreningens studiecirklar  Avtal  

Ansökan om bidrag  Intresseavvägning  

Sammanställning av statistik och uppföljning  Allmänt intresse  

Utbildningar arrangerade av föreningen eller 
distriktet  

Avtal  

Kontakt med föreningen  Intresseavvägning  

Besök på vår hemsida  Intresseavvägning  

Publicering av information I medlemslistan  Samtycke  

Publicering av material på hemsidan  Intresseavvägning  

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?  

 
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av 
personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår 
kommer uppgifterna att raderas. Senast 24 månader efter avslutat medlemskap raderas du ur 
medlemsregistret.  
 
Vilka rättigheter har du?  
 
Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.  
 
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende dina personuppgifter. För eventuella ytterligare kopior 
som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt se 
vilka uppgifter vi har registrerade om dig på SPF Seniorernas webbplats. Logga in på Min Sida. 
Password för inloggning är ditt eget postnummer. Där kan du även bestämma om du tillåter 
tredjepartsprodukter samt nyhetsbrev genom att markera rutan.  
 

 

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

och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna 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  
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 Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket  

 Om du motsätter dig 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  

 

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.  

 
Intresseavvägning rörande publicering av text och bilder 

Nedanstående intresseavvägning är i enlighet med datainspektionens råd. 

För vår förening är det av stort och väsentligt intresse att kunna informera om vår omfattande 
verksamhet inkluderande olika former av aktiviteter för våra medlemmar. Detta gör vi genom referat 
i vårt tryckta MedlemsNytt och på webben (vår webbplats och vår Facebook-sida). Våra fotografer 
informerar vid de olika aktiviteterna om att de fotograferar och att bilderna kan komma att 
publiceras. Vi har uppfattat det som att den helt övervägande andelen av våra medlemmar tycker att 
publicerandet av referaten är positivt. Om någon person meddelar att de inte vill förekomma i 
sammanhanget tar vi omedelbart bort vederbörande. Vår bedömning är att föreningens (och det 
övervägande antalet medlemmars) intresse av att kunna publicera bilder är väsentligt större än några 
enstaka medlemmars intresse av att inte bli avbildade. Med detta som bakgrund avser vi att fortsätta 
att publicera bilder från våra aktiviteter. 

Om du vill veta mer  
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du 

styrelsen. 

 

 

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/samma-regler-for-alla/publicera-bilder-filmer-och-ljud-pa-internet/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=mingelbilder&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a994ba21f-261a-4557-a79f-e3dd826642d2&_t_ip=10.109.50.20&_t_hit.id=Datainspektionen_Web_Features_StandardPage_StandardPageType/_8052a8e8-3e81-4125-bfd6-dcfa97587813_sv&_t_hit.pos=2

