Samtyckesbaserad information om personuppgiftsbehandling för
Funktionsrätt Kalmar läns medlemmar 2018-05-25
Organisationen Funktionsrätt Kalmar län, Nygatan 30 392 34 Kalmar
organisationsnummer 83 24 00-8757 behandlar personuppgifter i enlighet med
svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt
behandlade har du rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig.
Organisationen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Du kan alltid komma i kontakt med oss genom att kontakta Funktionsrätt Kalmar läns
kansli. Medlemskapet i organisationen är frivilligt och det är också lämnandet av dina
personuppgifter. Om du dock inte lämnar dina personuppgifter kan vi inte bevilja dig
medlemskap eftersom Funktionsrätt behöver personuppgifterna för olika ändamål
som framgår nedan.
Behandling baserad på fullgörandet av medlemsvillkoren och på Funktionsrätt
Kalmar läns intressen
Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa
särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn,
personnummer, adress, e-postadress, ibland kostönskemål och allergier och
eventuella behov när det gäller tillgänglighet för att administrationen av våra
arrangemang ska fungera. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med
ditt medlemskap i Funktionsrätt är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av
medlemsvillkoren och för att organisationen har ett berättigat intresse av att kunna
behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.
Ändamålen med att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god
registervård, att sköta medlemsadministrationen och att skicka ut remisser,
information och medlemsnyheter. Ditt personnummer registreras i vissa fall (t ex
medlemskonferenser) eftersom det är viktigt att kunna säkerhetsställa medlemmars
identitet. Dina personuppgifter kommer att behandlas i organisationens it-system.
Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra föreningar och
landstinget som Funktionsrätt Kalmar län samarbetar med för nödvändig behandling.
Vi kan t ex lämna ut dina personuppgifter till ABF för kursregistrering. Vid all
hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.
Vi tar ibland mingelbilder och andra foton i samband med våra egna evenemang. En
del foton publiceras på webbplatsen och våra utskick. Vi informerar alltid via
arrangemanget om vem som fotograferar och hur du ska göra om du inte vill vara
med på bild.
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Lagringstiden
Funktionsrätt Kalmar län behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos
oss. Om ditt medlemskap upphör eller om du återkallar ditt samtycke raderas dina
personuppgifter och foton. Funktionsrätt kommer då endast att fortsätta lagra dem
om det följer någon sådan skyldighet av lag. Vi lagrar inte uppgifterna längre än
nödvändigt.
Dina rättigheter
Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Under vissa
förutsättningar har du också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen
begränsas, att dina personuppgifter ändras eller raderas, att invända mot
behandlingen och rätt att få utskrift av dina uppgifter. En begäran om något av
det nämnda kan skickas till kansliet@funktionsrattkalmarlan.se. Du har också rätt att
vända dig till Datainspektionen med eventuella klagomål om du är missnöjd med
personuppgiftsbehandlingen. Funktionsrätt Kalmar län önskar dock att du i första
hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår
personuppgiftsbehandling.
Genom att godkänna Funktionsrätts medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit
denna information om personuppgiftsbehandling.
Om du inte önskar att få medlemsutskick från oss eller ta tillbaka ditt samtycke kan
du när som helst kontakta oss på telefonnummer 0480-274 40 eller besöka oss eller
kontakta oss på e-post och begära att vi stoppar utskicken.
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Begäran om samtycke
Jag har läst informationen och samtycker till Funktionsrätt Kalmar läns
personuppgiftsbehandling.

Ort:……………………………………….. Datum:………………………..

Namnunderteckning:………………………………………

Namnförtydligande:………………………………………..
E-postadress:………………………………………………...

Telefonnummer:……………………………………………..

Representant för länsförening:…………………………….

Personnummer:……………………………………………..

Postadress:………………………………………………….

Var vänlig skicka ditt samtycke till:
Funktionsrätt Kalmar län
Nygatan 30
392 34 Kalmar
e-post: kansliet@funktionsrattkalmarlan.se
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