Arboga fågelklubbs Integritetspolicy - 2018-12-18
Ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Arboga fågelklubb (AFK), med organisationsnummer 802518-7694 registrerad på ordföranden är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens
verksamhet.
Föreningen mål är enligt stadgarna:
"Arboga Fågelklubb är en ideell sammanslutning som har till uppgift att främja utforskandet och
skyddet av fågelfaunan och dess miljö i Arboga kommun, att verka för att hos allmänheten väcka och
underhålla intresset för fåglar och natur samt att befrämja kontakten mellan medlemmarna.
Dessa uppgifter vill klubben söka förverkliga bland annat genom att stimulera till ornitologiska
undersökningar och genom att anordna sammankomster och exkursioner."

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att AFK ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade
till verksamheten. Medlemmars namn, postadress, telefonnummer och/eller e-postadress är
grunduppgifter för medlemskap i föreningen. Vid deltagande i utbildningar som arrangeras i
samverkan med studieförbundet Studiefrämjandet tillkommer kön och personnummer. Dessa
grunduppgifter behandlas i AFK olika verksamheter enligt nedan.
Personuppgifterna hanteras i medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner som medlemsavgifter och
till resor, utbildningar och medlemsmöten.
Föreningen behandlar personuppgifter för att kommunicera med medlemmarna genom bland annat
kallelser till aktiviteter via mail och utskick inbetalningskort, programblad.
Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med utbildning och administration av
föreningens studiecirkelledare och funktionärer samt ansöka om bidrag från bland annat föreningens
hemkommun.
Föreningen hanterar även personuppgifter (namn) i samband med uppbyggnad av vårt bildarkiv på
fågelarter och bilder från föreningens aktiviteter som t.ex. utflykter och liknande och utlåning av
materiel.
Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
Hantering av medlemskap i föreningen
Föreningsadministration
Sammanställning av statistik och uppföljning av olika typer av inventeringar
Utbildningar arrangerade av föreningen i samverkan med Studiefrämjandet
Distribution av föreningens programblad
Publicering av material i medlemsbladet, på hemsida och i sociala medier
Godkännande av medlemskap i föreningens Facebookgrupp
Utlåning av klubbens gemensamma materiel
Ansökan om bidrag

Vilka delar vi personuppgifter med?
AFK samarbetar med studieförbundet Studiefrämjandet, lokalkontoret i Köping med adress Västra
Långgatan 10, 731 30 Köping. Studiefrämjandet ställer krav på hantering av personuppgifter enligt de
regler och förordningar de i sin tur har från bidragsgivarna staten och landstingen som via
Studiefrämjandet finansierar delar av AFK verksamhet.
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Sparbanken Västra Mälardalen? (Tillträde till bankkonto)
Arboga kommun (Bidragsansökan)
Arkiv Västmanland (Arkivering av handlingar)
I övrigt delar AFK inte personuppgifter med externa organisationer.

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

1) Medlemsavtal

Föreningsadministration

1) Medlemsavtal

Distribution av inbetalningskort och
föreningens programblad

1) Medlemsavtal

Sammanställning av resultat av inventeringar

Intresseavvägning

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Hantering av vårt bildarkiv

Intresseavvägning

Publicering av material på vår hemsida och
Facebookgrupp

Intresseavvägning och ibland samtycke

Ansökan om bidrag

Intresseavvägning

Hantering av tillträde till föreningens slutna
Facebookgrupp

1) Medlemsavtal (funktionär)

Utbildningar arrangerade av föreningen i
samverkan med Studiefrämjandet

Allmänt intresse vid
statsbidragsfinansierad utbildning

Ansökan om bidrag till Arboga kommun

Intresseavvägning

Redovisning av firmatecknare för bankkonto
till Sparbanken Västra Mälardalen

Intresseavvägning

Utlåning av klubbens gemensamma materiel,
kikare mm.

Samtycke

1) Avtal om hantering av medlems personuppgifter tecknas med respektive medlem genom
dennes betalning av medlemsavgiften samt ett kompletterande avtal för AFK funktionärer.

OBS! Om du besöker oss på sociala medier som vår slutna Facebook eller använder vår SMStjänst så sparar vi inga uppgifter alls om dig som besökare på dessa medier. De sociala
mediernas ansvarar helt för de personuppgifter som lagras. I deras egna användarvillkor kan du
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se hur de hanterar dina uppgifter. Eventuella personuppgifter som medlemmen publicerar på
dessa medier ansvarar medlemmen själv för.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
AFK 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.
Samtliga av AFK skrivna dokument överförs till en arkivdepå, Arkiv Västmanland, med max 2 års
intervall. Arkivet är endast tillgängligt av styrelsen utsedd person. Hantering och gallring av
dokumenten styrs av en Arkivbildningsplan. Ostrukturerat material såsom anteckningar, E-post etc
gallras med intervallen 12 månader.

Vilka rättigheter har du?
Du har, som registrerad i föreningen, flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter.
Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är
under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift
utifrån administrativa kostnader.
Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.
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
Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
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
Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i
ett socialt nätverk
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.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till
Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du
styrelsen kontakt@arbogafk.net
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