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DATASKYDDSPOLICY EKONOMISKA FÖRENINGEN SANDIKA FRITIDSOMRÅDE
Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är Ekonomiska föreningen Sandika fritidsområdes kassör och ordförande.
Skyddet är en lag reglerad i Personuppgiftslagen GDPR, (General Data Protection Regulation).
Nedan kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.
Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig i och med att du är ägare till en fastighet inom
samfälldigheten Ekonomiska föreningen Sandika fritidsområde. Syftet med behandlingen är att
kunna hantera föreningens administrativa förvaltning av gemensamt ägd egendom (åkermark,
skog, väg, vatten, byggnader samt bryggor och bad plats).
Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter i något annat syfte än vad som beskrivs i detta
dokument
Vilka personuppgifter som samlas in
Personuppgifter som behövs för att föreningens verksamhet skall kunna hanteras är namn, fysisk
adress (mantalsskriven), e-postadress och telefonnummer.
Personuppgifterna lämnar du själv till föreningens kassör och ordförande som ägare
till fastighet i föreningens samfälldighet. I och med det samtycker du till att föreningen får utnyttja
dessa personuppgifter i sin verksamhet enligt nedanstående.
Ändamål med personuppgifterna.
Dina personuppgifter används för att föreningens styrelse skall kunna fullgöra utskick av
förenings-dokument/-information till dig som fastighets ägare samt till ekonomi ansvarig i
Sandika-Länsö vägförening och kontaktperson för Ärilvägens grannsamverkans projekt.
Föreningens personuppgifter kan även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag,
förordning eller myndighets beslut.
Lagring av personuppgifter
Vi sparar personuppgifterna så länge du är laglig ägare till fastighet ingående i föreningens
samfälldighet Ekonomiska föreningen Sandika fritidsområde.
Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna
Dina personuppgifter hanteras av föreningens styrelse samt ovan nämnda föreningar och projekt.
Behandling av personuppgifter
Dina personuppgifter används endast av ovan nämnda instanser. Inga personnummer är
registrerade. Personuppgifterna skickas ej utanför Sverige och används ej för kommersiella
ändamål.
Dina rättigheter till uppgifter om dig.
Du har rätten att, när som helst begära rättning av de uppgifter som du har lämnat till föreningen.
En sådan begäran görs skriftligen till föreningen. Dina uppgifter kommer då att vara korrigerade
inom en månads tid.
Du kan även kontakta föreningen med begäran om att få tillgång till den registrerade information
som föreningen har om dig, vilket vi kommer att skicka dig inom en månad.
Om du vill kontakta föreningen eller begära ut information om dig gör du det på följande e-post
adress info@sandikafritid.se som också finns på föreningens hemsida.
Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen (GDPR)
På datainspektionens webbplats, datainspektionen.se, finns mer information om dataskyddsförordningen (GDPR).

