Koloniträdgårdsföreningen Odlaren
Information om behandling av personuppgifter
Den 25 maj 2018 träder ett nytt regelverk i kraft som ersätter personuppgiftslagen (PUL).
Regelverket heter GDPR (General Data Protection Regulation) och är ett gemensamt regelverk
för hela EU. Du behöver inte agera på denna information men har du frågor och funderingar kan
du gå in på Datainspektionens hemsida https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eusdataskyddsreform/
Koloniträdgårdsföreningen Odlaren, organisationsnummer 802011-1541 (som vi nedan anger
som ”Föreningen”, ”vi”, ”oss” och ”vår”), är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina
personuppgifter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig
De personuppgifter som vi behandlar om dig så som personuppgiftsansvarig är uppgifter om ditt
namn, bostadsadress, postnummer, ort, telefonnummer och e-postadress.

Ändamåls och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter: Föreningen hanterar ett
intresse/köregister och används för utskick av information och avisering av köavgift.

Varifrån har dina uppgifter inhämtats?
Uppgifterna kommer från din anmälan att stå på vår intresselista. Uppgifterna används därefter
enbart i det syfte som finns att läsa under rubriken ovan. Det står dig fritt att uppdatera dina
uppgifter på Föreningens hemsida www.odlaren.nu.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt
tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Om du väljer att inte vara med på
intresselistan så raderas uppgifterna. Om du inte betalat in köavgiften under innevarande år
raderas dina uppgifter efterföljande år.

Dina rättigheter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka
personuppgifter som vi behandlar om dig samt under vissa förutsättningar, ha rätt att begära

rättelse, begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår
behandling.
Om du skulle ha några avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge
klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn
över företags/föreningars hantering av personuppgifter.

Kontakt
Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med
anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta
Föreningens kassör tillika registeransvarig genom att skicka ett mejl till styrelsen@odlaren.nu.

