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Karlshamns Musiksällskap, org.nr. 836200-4544 (nedan kallad föreningen) är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för
föreningens verksamhet.
Varför behandlar vi dina personuppgifter och vilken rättslig grund har vi?
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika
ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att
●
●
●
●
●
●

hantera medlemskap
administrera föreningsaktiviteter (t.ex. medlemsmöten)
kommunicera med medlemmarna
hantera ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, utlägg etc.)
ansöka om bidrag från Vuxenskolan
publicera bilder online

Den rättsliga grunden för att hantera medlemmarnas personuppgifter är det avtal som
medlemskapet innebär. Vad gäller publicering av bilder görs en intresseavvägning.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
De personuppgifter föreningen behandlar är enbart medlemmarnas namn och
kontaktuppgifter (adress, mejladress och telefon). Föreningen lagrar även bilder från
exempelvis repetitioner och spelningar. Föreningen behandlar inga personnummer eller
känsliga personuppgifter.
Vem delar vi personuppgifter med?
Dina personuppgifter hanteras i första hand internt av styrelsen. Vid ansökan om bidrag delas
dock namn och kontaktuppgifter med Vuxenskolan. Dina personuppgifter kommer inte att
överföras till tredje land.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Föreningen bedömer kontinuerligt om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna
kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår (exempelvis
om en medlem lämnar föreningen) raderas uppgifterna.
Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett utdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter.
Föreningen ska vid begäran förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under
behandling.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller
missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
Du har under vissa omständigheter rätt att få dina personuppgifter raderade:
● Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
● Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket
● Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att
uppgifterna behandlas
● Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling efter en intresseavvägning och det
inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
● Om personuppgifterna har behandlats olagligt
● Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter
till Datainspektionen. Besök då w
 ww.datainspektionen.se.
Om du vill veta mer
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter
kontaktar du styrelsen.

