Behandling av personuppgifter inom Lindersviks
Vägsamfällighet och Lindersviks Tomtägarförening
Då samfälligheten och föreningen har ett gemensamt medlemsregister, omfattas båda av
dataskyddsförordningen (på engelska GDPR - General Data Protection Regulation).
Registret bygger på följande principer.
Ändamålsbegränsning
Används enbart för att administrera medlemskap dvs. för utskick av föreningsinformation
och inbetalningskort.
Uppgiftsminimering
Endast namn, adress och telefonnummer registreras
Den som önskar få information via mail kan själv välja att få sin E-postadress införd i
registret.
Korrekthet
Registret uppdateras då felaktigheter noteras eller meddelas.
Lagringsminimering
Då medlem utträder kommer uppgifterna att raderas efter två år.
Spridning
Medlemsinformation sprids inte utanför samfälligheten/föreningen – inga yttre mottagare.

Personuppgiftsansvarig
Respektive förenings styrelse är personuppgiftsansvarig, och kan nås på telefonnummer som
framgår av Lindersviks hemsida.

Medlemskap
När en fastighet förvärvas i Lindersvik, innebär det automatiskt ett medlemskap i både
vägsamfälligheten och tomtägarföreningen.

Medlemmars rättigheter
Medlem har rätt att:
 få tillgång till sina personuppgifter
 få felaktiga personuppgifter rättade
 få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
 få veta hur länge personuppgifterna kommer att lagras
 lämna in klagomål till Datainspektionen
Tillgång till personuppgifter, och rättning av felaktiga uppgifter, hanteras av
personuppgiftsansvarig (se ovan).

Om radering av personuppgift skall ske, fast medlemskap i föreningen kvarstår, skall detta
meddelas personuppgiftsansvarig1.
Hur länge personuppgifter lagras framgår av ovanstående rubrik ”Lagringsminimering”.
Klagomål till Datainspektionen kan ske på följande sätt:
Telefon: 08-657 61 00
Mail: datainspektionen@datainspektionen.se
Post: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

Övrig information
Information sker via post, och via mail för de som uttryckligt valt detta.
Medlemsregistret är debiteringslängd2 för medlemskap i både vägsamfälligheten och
tomtägarföreningen, och tjänar även som underlag för närvarokontroll vid årsstämmor.
Registret finns inte på Lindersviks hemsida, men skickas ut till medlemmarna via post (eller
via mail för de som uttryckligt valt detta), inför årsstämmor.
Registret förvaras digitalt hos sekreterarna i samfälligheten/föreningen, men disponeras
även av kassörerna för utskick av medlemsavgifter.

Samtycke
Register
Även om det formellt inte krävs ett samtycke för att kunna behandla personuppgifterna i
registret, så är det ändå önskvärt med ett samtycke från medlemmarna.
Enligt dataskyddsförordningen skall det inför lämnande av samtycke ha informerats om:



Vilka uppgifter som samlas in och vad de används till, vilket framgår av ovanstående
Samtycke anses ha lämnats i och med att medlemsavgiften inbetalats

Övrigt
Om foton av medlemmar skall läggas ut på Lindersviks hemsida, skall särskilt samtycke till
detta först inhämtas.

1

Detta gäller endast om det finns fler än ett namn kopplat till fastigheten (se fotonot vid rubriken Övrig
information)
2
Då debiteringslängden är ett juridiskt dokument som ligger till grund för uttaxering av avgifter, måste det
alltid finnas ett namn kopplat till de fastigheter som ingår i vägsamfälligheten och tomtägarföreningen. Denna
registrering är enligt dataskyddsförordningen ett ”berättigat intresse” och ger då rätt att hantera
personuppgifter utan samtycke.

