
    

 

 

Personuppgiftspolicy för  

SPF Seniorerna Blekingedistriktet och  

SPF seniorföreningar i distriktet 

 

SPF Seniorerna värnar om din integritet 

Att värna våra nuvarande, blivande och tidigare medlemmar i SPF Seniorernas 

integritet är viktigt för oss. Därför månar vi om att skydda de personuppgifter vi har 

om dig och att du känner dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter 

Vi välkomnar att EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR) 

ersätter den nu snart 20 år gamla svenska personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 

2018. 

I kort innebär det att medlemmarnas rättigheter stärks samtidigt som våra 

skyldigheter som SPF-distrikt och -föreningar skärps. 

 

Så här behandlas dina personuppgifter innan du är medlem 

Även om du inte är medlem kan vi komma att kontakta dig på olika sätt med 

marknadsföring: T ex i 65-årsbrev. SPF Seniorerna Förbundet erhåller 

personuppgifter från statens personadressregister SPAR vilket sedan distrikt och 

förening erhåller för att kunna marknadsföra SPF ut till presumtiva medlemmar som 

fyllt 65 år. Dina uppgifter kommer att sparas upp till 6 månader för att vi ska kunna 

göra uppföljning av vårt utskick. 

Behandling av dina personuppgifter när du blivit medlem 

När du är medlem hos oss arkiveras ditt namn, adress, personnummer, 

telefonnummer, e-postadress, datum för registrering, betalinformation. Dina 

personuppgifter behandlas främst för att hantera ditt medlemskap hos SPF. Detta gör 

vi för att kunna kontakta dig, ta ut medlemsavgift och skicka information. 

 



Vem samlas personuppgifterna in från? 

Personuppgifterna samlas in direkt från dig antingen telefonledes eller genom 

anmälan på vår hemsida. 

 

När du avslutar ditt medlemskap 

Dina personuppgifter sparas innevarande år om du vill komma tillbaka till SPF 

Föreningen eller om du vill övergå till en annan SPF-förening. Går du till en annan 

förening finns inte dina uppgifter kvar i den förening som du lämnar då alla uppgifter 

följer med medlemmen. 

 

Säkerhetsåtgärder 

Dina personuppgifter behandlas enligt lagen på ett säkert sätt och värnar din 

integritet. Vi behandlar bara sådana personuppgifter som vi verkligen behöver. 

Kontinuerligt uppdateras de system som används t ex virusprogram, brandväggar för 

att behandla personuppgifter så att de är tillräckligt säkra. Vi kräver och kontrollerar 

att våra samarbetspartners Studieförbundet Vuxenskolan behandlar dina 

personuppgifter på ett säkert sätt och enligt lag. 

 

Bilder 

Bilder tagna vid olika sammankomster antingen enskilda bilder eller gruppbilder 

måste godkännas av de medlemmar som är på bild innan vi kan publicera dem på  

vår hemsida eller i andra sociala media. 

 

Vid frågor kontakta oss på SPF Seniorerna Blekingedistrikt. 

 


