
GDPR Integritetspolicy Halmstad Fotoklubb

Genom att ingå avtal om medlemskap i föreningen kommer vi att samla in och behandla 
personuppgifter om Dig.

Personuppgiftsansvarig för detta är Halmstad Fotoklubb

Vilka uppgifter behandlas?
namn, adress, telefonnummer, och personnummer.

Varför behandlas uppgifterna?
Uppgifter som namn, adress och telefonnummer är nödvändiga för att vi ska kunna kontakta Dig och 
personnummer behöver vi endast för vårt samarbete med Medborgarskolan i Halmstad, som måste redovisa 
personnummer för våra gemensamma verksamheter.
Vi grundar behandlingen på det avtal om medlemskap som Du ingått i Halmstad Fotoklubb.

Hur samlas uppgifterna in?
Uppgifterna samlas in genom de uppgifter du lämnar till oss vid din ansökan om, och ingående i 
medlemskap. 

Vem har tillgång till uppgifterna?
Endast klubbens styrelse har tillgång till uppgifterna, och de förvaras på lösenordsskyddad dator bakom 
brandvägg.

Måste jag lämna mina uppgifter?
Om Du av någon anledning inte vill lämna vissa personuppgifter är Du välkommen som medlem i Halmstad 
fotoklubb ändå. Kontakta oss i så fall. Men ditt namn och kontaktuppgifter är nödvändiga för att vi ska 
kunna kontakta dig.

Hur länge sparas uppgifterna?
Uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt och raderas efter max 6 månader efter att en medlem avslutat 
sitt medlemskap. Även tidigare om så önskas av medlem som slutat.
Räkenskaper, som tex inbetalningar sparas dock under 7 år då vi följer bokföringslagen.

Delas uppgifterna vidare?
Dina personuppgifter kommer inte att överföras till tredjeland ej heller till andra parter än Medborgarskolan i
Halmstad.

I de fall vi behöver dela namn och kontaktuppgifter mellan medlemmar sker det endast inom ramen för  
respektive medlems samtycke.

Du har som medlem rätt att få tillgång till:
vilka personuppgifter vi behandlar om dig
få felaktiga personuppgifter rättade
få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
få veta hur länge vi kommer att lagra personuppgifterna 
Kontakta oss om du har vidare frågor om GDPR.

Kontakt halmstad.fotoklubb@live.se
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