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VaHiSöS dataskyddsbeskrivning 
Registerbeskrivning i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning, som träder i kraft 25 maj 2018. 

Närmare information om dataskyddsbeskrivning finns på Dataombudsmannens webbplats (www.tietosuoja.fi).  

1. Registrets registerförare  
Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo r.f. (VaHiSöS), FO-nr. 0131056-1 

2. Registrets namn 
VaHiSöS medlemsregister 

3. Personuppgiftsansvariga  
• ordförande Jens Söderholm; jens.soderholm3@gmail.com 
• kassör Anne From; anne.from@kolumbus.fi 
• sekreterare Patrik Lindblad; patte.lindblad@gmail.com 

4. Personuppgifternas användningsändamål 
Personuppgifterna registreras i syfte att användas för att för att kunna kontakta och informera medlemmarna 
ifråga om föreningens verksamhet, aktuella händelser och evenemang, inbjudningar till tillställningar och möten 
samt för uppbärande av medlemsavgift.  

5. Registrets innehåll 

• Namn, adress, e-postadress 
• Födelseårtal för medlemmar som är under 29 år  

Registrering av födelseårtal för medlemmar som är under 29 år görs för att föreningen är en ungdomsförening,  
Föreningen rapporterar årligen antalet under 29 åriga medlemmar till Finlands Svenska Ungdomsförbund 
sammansatt. Personuppgifter överlåts inte.  

6. Regelmässiga uppgiftskällor 
Uppgifter som medlemmarna har uppgett i samband med medlemsansökan/betalning av medlemsavgift. 
Betalning av medlemsavgift anses som samtycke till att bli registrerad till föreningens medlemsregister samt att 
motta e-post och brev. 

7. Regelmässig överlåtelse av uppgifter 
Personuppgifter överlåts inte till tredje part. 

8. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES 
Uppgifterna lämnas inte vidare. 
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9. Principerna för skydd av personuppgifter 
Det register med personuppgifter som skapats och sparats i form av en MS Excel fil har skyddats med 
lösenord. 

Endast de medlemmar av styrelsen som har namnskrivarrätt enligt föreningens stadgar, har tillgång till 
medlemsregistret och dess lösenord. Till dessa hör ordföranden, viceordföranden, kassören och 
sekreteraren. 

För uthyrning av föreningslokalen har den som sköter uthyrningen rätt att kontrollera om hyresgästen är 
registrerad medlem i föreningen.  

10. Rätt till insyn av uppgifter 
Du har rätt att kontrollera dina personuppgifter i föreningens register.  

11. Rätt till rättelse av felaktiga uppgifter 
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har även rätt att komplettera dina personuppgifter som 
saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen i föreningen. 

12. Rätt till att få dina uppgifter raderade 
Du har rätt att få dina uppgifter raderade ur medlemsregistret genom att kontakta föreningens 
personuppgiftsansvariga. Ifall du använder dej av din rätt att få dina uppgifter raderade från föreningens 
medlemsregister avslutas ditt medlemskap.  

13. Avslutat medlemskap 
Om du meddelar om att avsluta ditt medlemskap i föreningen raderas även dina personuppgifter från 
medlemsregistret. 

14. Övriga rättigheter som gäller behandling av personuppgifter 
Dina personuppgifter används enbart för föreningskommunikation som sker genom e-post eller genom 
brev. 
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