
Hantering av personuppgifter enligt GDPR -General Data Protection Regulation - på 

svenska kallad Dataskyddsförordningen. 

 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en 

fysisk person. Det kan vara namn, adressuppgifter, telefonnummer, personnummer, 

foton eller liknande uppgifter. 

Personuppgiftsansvarig är den juridiska personen Enskede Fotoklubb. 

Hantering av personuppgifter. Enskede Fotoklubb hanterar medlemmarnas 

personuppgifter i nedanstående register.  

Medlemsmatrikel/-register: Medlemsmatrikeln återfinns på medlemssidorna dit 

inloggning krävs. Uppgifterna i medlemsmatrikeln är desamma som medlemmen 

uppgivit i sin intresseanmälan till klubben. Därutöver kan medlemmen lägga till ett 

foto på sig själv. Rättsligs grund: samtycke. 

Närvarolista vid klubbmöten: Vid varje klubbmöte upprättas en närvarolista. Listans 

uppgifter sparas i 15 månader, därefter sparas endast uppgift om antal deltagare vid 

mötet. Listan används för statistik och planering. Rättslig grund: intresseavvägning 

Deltagare i temagrupper: Listan innehåller namn, e-postadress och telefonnummer 

samt uppgift om vilka medlemmar som deltar i temagrupper. Listan finns tillgänglig på 

medlemssidorna. Listan uppdateras månadsvis. Rättslig grund: Intresseavvägning. 

Distributionslistor för e-post: Listor för utskick av kallelser, meddelanden, 

medlemsinformation etc. Listorna finns på den server som klubben använder, f n 

Surftown. Rättslig grund: intresseavvägning 

Evenemang: Listan används för att registrera externa besökare vid olika evenemang, 

t ex föredrag eller bildvisningar. Listan förstörs efter genomfört evenemang. Rättslig 

grund: samtycke. 

Klubbmästerskapet: Namn och e-postadress sparas tillsammans med insända bilder. 

Rättslig grund:  samtycke.                      

Uppgifterna i dessa register bygger på de uppgifter medlemmen själv uppger i sin 

intresseanmälan. Klubben registrerar inte de fyra sista siffrorna i personnummer. 

Uppgifterna i matrikeln nås via medlemssidorna dit varje medlem har ett personligt 

lösenord. Medlem kan själv logga in i medlemsmatrikeln och redigera/ta bort/lägga till 

uppgifter. Uppgifterna kvarstår i registret så länge personen är betalande medlem i 

klubben. Uppgifterna raderas om medlemmen begär utträde ur klubben eller trots 

påminnelse inte betalat aktuell medlemsavgift. 

Tillgång till uppgifterna. Varje enskild medlem har tillgång till sina egna uppgifter i 

matrikeln och kan redigera dessa. Vidare har medlemmarna tillgång till förteckningen 

över deltagare i temagrupper, dock utan möjlighet att redigera uppgifterna. Till övriga 

listor har endast styrelsen tillgång. Klubben lämnar inte ut uppgifter ur registren till 

utomstående. 


