
Integritetspolicy 
Järna fotoklubbs integritetspolicy för behandling av personuppgifter – 
information enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) 2016/679/EU 

Personuppgiftsansvarig 
Järna Fotoklubb, org.nr. 882602-0557, är personuppgiftsansvarig för behandling av de 
personuppgifter som samlas in.  

Ändamål med registrering och behandling av personuppgifter och när 
behandlas dessa 
All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. 

Järna Fotoklubb behandlar personuppgifter när du:  

• Anmäler dig som medlem i föreningen 
• Kontaktar oss i olika ärenden via e-post 
• Anmäler dig till träffar, utställningar, möten etc.  
• Faktureras medlemsavgift 

Vilka personuppgifter behandlas 
Järna Fotoklubb behöver ha tillgång till personuppgifter för att kunna nå dig med 
information etc. Följande uppgifter samlas in: 

• Namn 
• Telefonnummer 
• Adress 
• E-postadress 

Samtycke 
I enlighet med Dataskyddsförordningen registrerar vi inga uppgifter utan att du 
lämnat ditt samtycke. När du anmäler dig som medlem, anmäler dig till något 
evenemang eller liknande, eller kontaktar oss godkänner du att vi lagrar dina 
uppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke.  

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter? 
Järna Fotoklubbs styrelse har tillgång till dina kontaktuppgifter för att kunna uppfylla 
sina åtaganden mot dig som medlem. I allmänna utskick finns också din e-postadress 
med som mottagare.  

  



Dina rättigheter som registrerad 

• Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig 
som behandlas. 

• Du kan begära att dina personuppgifter rätta ifall de är felaktiga. Du har också 
rätt att komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter.  

• Du kan när som helst begära att dina personuppgifter raderas.  

Sparande av personuppgifter 
Järna Fotoklubb sparar dina personuppgifter så länge vi anser det behövs för att 
fullgöra vårt åtagande mot dig som medlem. Du kan själv kontakta oss för att ändra 
eller uppdatera dina uppgifter. Dina registrerade personuppgifter raderas om du begär 
det eller om du upphör att vara medlem i föreningen.  

Järna Fotoklubbs styrelse har tillgång till dina kontaktuppgifter för att kunna uppfylla 
sina åtaganden mot dig som medlem. I allmänna utskick finns också din e-postadress 
med som mottagare. 

Integritetsskyddsmyndigheten – Datainspektionen 
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du 
anser att vi, Järna Fotoklubb, hanterar dina personuppgifter i strid mot gällande 
lagstiftning, eller om du är missnöjd över hur vi behandlat dina uppgifter, har du 
möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.  

Hur du kontaktar Järna Fotoklubb 
Styrelsen i Järna Fotoklubb tar integritetsfrågor och dataskydd på stort allvar. Det är 
alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet då inga IT-system är helt 
skyddade för intrång. Vi anser att vi vidtar de säkerhetsåtgärder som bedöms 
nödvändiga för att skydda personuppgifterna.  

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor, e-post: info@jarnafotoklubb.se 
eller jarnafotoklubb@telia.com 

Denna integritetspolicy kan komma att ändras men den senaste versionen finns alltid 
på vår hemsida, www.jarnafotoklubb.se 
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