
Personuppgifter 

Så hanterar Tofta Bygdegård dina personuppgifter 

Du har säkert hört talas om den, den nya dataskyddslagen GDPR, som behandlar 

personuppgifter och som ersätter PUL, Personuppgiftslagen. Lagen gäller alla företag och 

organisationer från och med den 25 maj 2018. 

Det främsta syftet med den nya dataskyddslagen är att ge människor kontroll över sin egen 

personliga data. 

All personlig data ägs av dig som medlem eller privatperson, vilket innebär att du har rätt att 

få reda på hur vi som förening använder den information som finns om dig och för vilket 

syfte. Din integritet är viktig för oss och vi hanterar dina personuppgifter med respekt och 

omsorg. 

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

När du blir medlem hos oss behöver vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla vår del av 

avtalet. Förutom namn och adress behandlar vi även uppgifter som till exempel 

telefonnummer och mejladress för att kunna kommunicera med dig på bästa sätt. 

Om du har synpunkter på vilka personuppgifter vi behandlar är du välkommen att höra av dig 

till vårt dataskyddsombud på classe.persson@tib.se eller 0760-505755. 

Så här behandlar vi personuppgifter 

När du ansöker om medlemskap via  internet eller telefon kommer dina personuppgifter att 

registreras i vår medlemsdatabas och användas för administration av ditt medlemskap. De kan 

också komma att behandlas av oss för att genomföra utskick och information om Tofta 

Bygdegård 

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom Tofta Bygdegård. Vi kommer inte 

att lämna ut dina uppgifter till någon annan part . Tofta Bygdegård kommer att behålla dina 

uppgifter så länge du är medlem hos oss. När två år har  passerats efter att du inte erlagt 

medlemsavgiften kommer dina personuppgifter att raderas. 

Hur kan jag ta del av mina personuppgifter? 

Du har enligt dataskyddslagen rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ett utdrag av de 

personuppgifter vi har om dig. 

Om du anser att dina medlemsuppgifter är felaktiga kan du kontakta ovanstående kontaktman 

för rättelse 

Som privatperson har du även rätt att få din information överförd till något annat företag eller 

organisation. 
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