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Inledning
Vi i föreningen Sällskapet Kommunalskratt (nedan kallat Kommunalskratt) värnar om din personliga integritet
och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter.

Vad är en personuppgift?
All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som individ räknas enligt dataskyddslagen
som personuppgifter. Exempel på sådan information är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och bilder.

Vad är en behandling av personuppgifter?
Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vi eller tredje part vidtar med personuppgifterna,
exempelvis insamling, registrering eller lagring.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Sällskapet Kommunalskratt, org. nr 826001-1419 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina
personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som medlem och i vilket ändamål?
Personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får därefter inte
behandlas för något ändamål som går utöver dessa ändamål.
Ändamål: Administration av medlemskap
Behandlingar
• Lagring av personuppgifter i medlemsförteckning.
• Utskick av inbetalning för medlemskap
• Utskick av information

Kategorier av personuppgifter som behandlas
• För- och efternamn
• Adress
• E-postadress
• Telefonnummer
• Födelseår (ÅÅMMDD)

Laglig grund: Fullgöra våra skyldigheter mot medlem
Ändamål: Hantering av försäkringar, LIS
Behandlingar
Anmälan om försäkring för deltagande medlemmar i
produktion eller föreställning. Omfattar endast de
medlemmar som deltar i produktioner.

Kategorier av personuppgifter som behandlas
• Namn
• Adress
• E-postadress
• Telefonnummer
• Personnummer

Laglig grund: Fullgöra våra skyldigheter mot medlem
Ändamål: Marknadsföring av produktion eller av Kommunalskratt
Behandlingar
Kategorier av personuppgifter som behandlas
Publicering av namn, bilder eller filmklipp på sociala
• Namn
medier
• Bilder
Användande av bilder och namn på trycksaker som tex
• Filmklipp
affischer, flygblad, programblad.
Laglig grund: Medlemmens samtyckte
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Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Vi samlar endast in uppgifter direkt från dig som medlem.

Marknadsföring från tredje part
Kommunalskratt kommer inte att dela uppgifter med tredje part i marknadsföringssyfte. Skulle vi få reklam
som styrelsen tycker är något som skall komma alla till dels, kommer styrelsen ombesörja att det skickas ut.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål och gällande
lagkrav.

Vad har du för rättigheter som registrerad?
Rätt att få tillgång till din data (sk registerutdrag)
Du kan när som helst, kostnadsfritt en gång per år, begära ut information om vilka personuppgifter som finns
lagrade hos oss och varifrån dessa uppgifter inhämtats samt ändamålet med behandlingen. Begäran skall vara
skriftlig och skickas till klubben, se nedan uppgifter. Vår ambition är att du skall få svar inom 30 dagar.

Rätt till rättelse
Du har rätt att närhelst få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad. Ta bara kontakt
med oss enligt .

Rätt att begränsa
Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:
•
•
•

•

Om du anser att vi har felaktiga uppgifter om dig
Behandlingen är olaglig
Vi behöver inte längre uppgifterna för vårt ändamål och enligt vårt regelverk skall vi radera din
information men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt
anspråk.
Rätt att invända, du har rätt att invända mot behandling som vi gör om den lagliga grunden för din
behandling är intresseavvägning.

Rätten att bli raderad (rätten att bli glömd)
Om du inte lägre vill att vi lagrar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte
längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex.
bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den
data som vi är skyldiga enlig lag att hålla.

Rätt att återkalla samtycke
Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du gett oss, detta kan du göra genom att
kontakta oss, se nedan kontaktuppgifter.

Ändrade integritetsvillkor
Kommunalskratt kan komma att ändra dess villkor på grund av ändrad lagstiftning eller motsvarande skäl. Vi
rekommenderar dig att löpande hålla dig underrättad om vad som gäller genom att läsa våra villkor på
www.kommunalskratt.se/dataskydd. Är det större förändringar gällandes vår hantering kring personuppgifter
kommer vi maila ut detta till våra medlemmar och för personer under 18 år, dess föräldrar.

Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:
styrelsen@kommunalskratt.se
Se www.kommunalskratt.se för ytterligare kontaktuppgifter.

