FÖRENINGEN DATAVERKET
Personuppgiftspolicy
Föreningen Dataverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens
verksamhet. Föreningen består av familj och vänner och samtycke för att föreningen skall hantera personuppgifter har skett i
samband med medlemskap i föreningen eller i samband med upprättande av konton.

Varför behandlar föreningen dina personuppgifter?
För att föreningen ska kunna erbjuda digitala tjänster till dess medlemmar och användare. Inga personuppgifter så som
fysiskadress, personnummer, telefonnummer lagras för enskilda konton av föreningen utan den information som finns är det
digitala material som användaren själv lagrar i sin personliga mail eller på sitt personliga webbkonto, samt själva kontot i sig och
där tillhörande teknisk loggning så som IP adresser som utnyttjar tjänsterna.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
• Hantering av medlemskap i föreningen
• IP adressloggning knutet till konton
• Mailkonton och webbkonton
Vilka delar vi personuppgifter med?
Föreningen delar inte på något sätt med sig av register, mailadresser eller personuppgifter. Din information kommer inte att
utsättas för automatiserat beslutsfattande eller delas med tredjepart.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Ändamål

Grund

Loggning av IP adresser

Felsökning och rättslig förpliktelse

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal genom medlemskap

Hantering av konton

Avtal i samband med start av konto

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.
Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens
behandling av dina personuppgifter. 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 rätt att bli raderad.
Du har också rätt att dra in ett samtycke, 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
admin@dataverket.net för att utöva dina rättigheter

