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KARLSTADS NYA FOTOKLUBB 
HANTERING AV PERSONUPPGIFTER 
(GDPR-POLICY)  
 

BAKGRUND 
Den 25 maj 2018 blev den nya europeiska personuppgiftsförordningen, GDPR, lag i Sverige. 
Karlstads Nya Fotoklubb hanterar, liksom andra föreningar, personuppgifter om sina 
medlemmar i form av ett medlemsregister.   

DOKUMENTATION AV VÅRT ARBETE MED 
PERSONUPPGIFTER 
Detta dokument visar hur Fotoklubbens arbetar för att uppfylla lagens krav på behandling av 
dina personuppgifter. 
 

DINA RÄTTIGHETER ENLIGT GDPR 
 Du som är medlem i Fotoklubben har rätt att få reda på, och ta del av, vilka 

personuppgifter klubben har registrerat om dig. Du får ett utdrag av dessa genom att 
skicka en begäran i mail till info@karlstadsnyafotoklubb.se med ”Personuppgiftsfråga” 
i ämnesraden. 

 Du har rätt att bli ”glömd” när du inte längre är medlem, dvs att personuppgifter som rör 
dig tas bort när du inte längre är medlem och klubben inte längre behöver nå dig. 
 

VEM ANSVARAR FÖR KLUBBENS MEDLEMREGISTER? 
Personuppgiftsansvarig är klubbens styrelse som nås via e-post:  
info@karlstadsnyafotoklubb.se  
(ytterligare uppgifter om vilka som ingår i klubbens styrelse och deras kontaktuppgifter finns 
på klubbens hemsida: www.karlstadsnyafotoklubb.se ). 
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KARTLÄGGNING AV FOTOKLUBBENS 
PERSONUPPGIFTER 
 
MEDLEMSREGISTRETS SYFTE OCH INNEHÅLL 
För att vi skall kunna administrera er medlemmar och nå er med information innehåller 
medlemsregistret följande information: 
 För- och efternamn 
 Gatuadress 
 Personnummer  
 E-postadress 
 Telefonnummer 
 Betald medlemsavgift 
Det kompletta medlemsregistret är endast tillgängligt för ordföranden och kassören och 
lagras i deras IT-miljöer. 
Från medlemsregistret görs följande speciella utdrag: 
 Ett utdrag med namn och personnummer som finns i Gjuteriets Café för att personalen 

skall kunna kontrollera medlemskap i samband med utlåning av nycklar till klubbens 
lokaler. 

 Ett utdrag med e-postadresser som används för distributionslistor i klubbens 
epostsystem (Google G-mail). 

 

PERSONUPPGIFTER I KLUBBENS BOKFÖRING 
 Namn på medlemmar kan förekomma som noteringar på vissa inbetalningar och 

inskannade verifikat. 
 Bokföringslagen kräver att vi måste arkivera bokföringsunderlag i 7 år. Detta innebär att 

eventuell personinformation i bokföringsinformationen inte kan ”glömmas” förrän efter 7 
år. Alla penningtransaktioner sker via klubbens Plusgiro-konto varvid bokföringsuppgifter 
lagras i Nordeas system och lagras där i 10 år. 
 

PERSONUPPGIFTER PÅ KLUBBENS WEBB 
 Uppgifter om styrelsemedlemmar och viss kontaktinformation till dessa 
 Namn på medlemmar kan efter överenskommelse finnas vid publicering av medlemmars 

bilder  
 Länkar till medlemmars hemsidor eller motsvarande kan finnas efter överenskommelse 

 

PERSONUPPGIFTER PÅ KLUBBENS FACEBOOK 
 Fotoklubben lägger inte in några personuppgifter på sitt Facebook-konto eller sina 

Facebook-grupper. Personer som ”gillar” Fotoklubbens FB-konto och/eller är deltagare i 
Fotoklubbens FB-grupper gör detta frivilligt. 
 

PERSONUPPGIFTER I KLUBBENS DOKUMENTHANTERING 
 Namn på medlemmar finns i vissa av de dokument som lagras i klubbens G-Drive-konto 

hos Google. 
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PERSONUPPGIFTER I E-POST FRÅN KLUBBEN RESPEKTIVE 
KLUBBENS STYRELSEMEDLEMMAR 
 Personuppgifter i oskyddad e-post undviks. 
 E-post som går till alla eller många medlemmar sker till ”hemlig mottagare” för att 

undvika att alla e-postadresser till medlemmar sprids.  
 

EXTERNA MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER 
 Studiefrämjandet. 

Personnummer används för inrapportering till Studiefrämjandet som är den 
riksorganisation som klubben tillhör.  
Personnumret kontrolleras i Studiefrämjandets system mot folkbokföringsregistret för att 
säkerställa att skattemedel kan användas som bidrag till Fotoklubbens verksamhet.  

 Googles fria tjänster för e-post (G-mail) och arkiv (G-Drive) används för hantering av 
klubbens e-post och dokumenthantering (med undantag för det kompletta 
medlemsregistret).  Enligt uppgift uppfyller inte Googles fria tjänster kraven enligt GDPR 
fullt ut, men klubben ser inte någon möjlighet att betala för de tilläggstjänster som i så fall 
krävs. Praktiskt fungerande alternativ till dessa tjänster har inte kunnat identifieras. 

 

 
VÅRA ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPFYLLA LAGEN. 
Enligt dataskyddsförordningen och GDPR ska den som behandlar personuppgifter vidta 
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna. För att leva 
upp till detta tillämpar vi följande principer: 
 

PRINCIPER FÖR RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV 
PERSONUPPGIFTER 
Den rättsliga grunden för Fotoklubbens insamling av personuppgifter bedöms utifrån 
Datainspektionens information vara Intresseavvägning.  
Med Intresseavvägning avses följande: 
 
”Det krävs då att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för berättigade intressen, och att 
medlemmens intresse av skydd för sina personuppgifter inte väger tyngre. Om en medlem 
invänder mot en pågående personuppgiftsbehandling måste ni göra en ny intresseavvägning 
och sluta behandla personuppgifterna om det inte finns tvingande berättigade skäl. Om en 
medlem invänder mot att ni använder personuppgifterna för direkt marknadsföring måste ni 
alltid sluta behandla personuppgifterna för sådana ändamål.” 
 

PRINCIPER FÖR INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER 
Insamling av personuppgifter till Fotoklubbens medlemsregister sker med 

 Ändamålsbegränsning: Uppgifter samlas endast in för att hantera medlemsregistret 
och för att möjliggöra distribution av klubbinformation och behandlas inte för något annat 
ändamål. 

 Uppgiftsminimering: Vi samlar bara in de uppgifter som behövs för registret. 
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 Korrekthet: Namn och adressuppgifter kontrolleras mot folkbokföringens uppgifter när 
medlemmar registreras som deltagare i Studiefrämjandets system halvårsvis. Övriga 
uppgifter som e-postadress uppdateras enligt bästa förmåga och är beroende av att 
medlemmar rapporterar in förändringar. 

 Lagringsminimering: När en medlem utträder ur klubben raderas vederbörandes 
personuppgifter i medlemsregistret senast andra kalenderåret efter utträdet. En medlem 
anses inte längre vara medlem om medlemmen meddelat detta eller om 
medlemsavgiften uteblivit under 2 månader efter ordinarie årsmöte. 

ÅTGÄRDER FÖR ATT INFORMERA MEDLEMMARNA 
Detta dokument är det huvudsakliga medlet för att informationen om hur Fotoklubben 
hanterar personuppgifter. Dokumentet är tillgängligt för medlemmar och andra intresserade 
via Fotoklubbens hemsida www.karlstadsnyafotoklubb.se. 
 
 


