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Parter och behandling av personuppgifter
LiU Water & Wind (nedan benämnd föreningen) ansvarar för den behandling av medlemmarnas
personuppgifter som sker inom ramen av föreningens verksamhet.
Föreningens syfte är att sprida intresse och ge möjlighet för föreningens medlemmar att utöva
vatten- och vindsport. Verksamheten är ideell och bedrivs utan vinstintresse.

Syftet med integritetspolicyn
Syftet med integritetspolicyn är att utöka transparensen och förståelsen för varför föreningen har
tillgång till medlemmarnas personuppgifter. Policyn är utformad i samband med nya EU-direktiv
(GDPR) som ställer krav på data- och personuppgiftshantering.

Användande av personuppgifter
För att föreningen ska kunna bedriva verksamhet behandlar vi för varje medlem ett fåtal personuppgifter. Personuppgifterna används för att nå ut till medlemmar angående årsmöten, information, nyhetsbrev eller liknande.
Föreningen behandlar föjande uppgifter:
• För- och efternamn: föreningen lagrar medlemmarnas namn. Detta för att få struktur och
sökbarhet i medlemslistan.
• Mailadress: Föreningen lagrar medlemmarnas mailadresser. Detta för att kunna skicka ut
information och möteskallelser till föreningens medlemmar.
• Telefonnummer: Föreningen lagrar medlemmarnas telefonnummer om medlemmen valt att
lämna telefonnummer i registreringsformuläret. När en medlem registrerar sig är det valfritt
att lämna telefonnummer. Telefonnummer kan användas för att nå ut till medlemmar vid
speciella situationer, exempelvis om någon anmält sig till ett evenemang men inte dyker upp.
Föreningen ansvarar för personuppgiftsbehandling som sker vid:
• Medlemsregistrering
• Mailutstick
• Kontakt med medlem
• Evenemang arrangerade av föreningen
• Publicering av material på föreningens hemsida
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Delning av personuppgifter
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part annat än i syfte att understödja föreningens
kärnverksamhet. Dina personuppgifter kommer heller inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
Personuppgifter kan komma att delas via följande:
• Wordpress: Föreningens hemsida bygger på Wordpress. Mer information om wordpress
integritetssyner hittas på https://en.blog.wordpress.com/2018/05/14/new-privacy-featuresand-updated-policies/
• MailPoet: Föreningen lagrar medlemmarnas information i en prenumerantlista via ett
Wordpress-plugin MailPoet. För mer information angående MailPoets integritetssyner, se
https://www.mailpoet.com/gdpr/
• Slack: Föreningens interna kommunikationen sker via applikationen Slack. Endast i undantagsfall kommer medlemmarnas personuppgifter delas i Slack. För Slacks integritetssyner, se
https://slack.com/gdpr

Laglig grund för personuppgiftsbehandling
Vid medlemsregistrering uppger den nya medlemmen att denne samtycker med integritetspolicyn.

Lagring av personuppgifter
Personuppgifter är lagrade i vår prenumerantlista fram till att medlemmen avregistrerar sig.

Medlemmens rättigheter
Du som medlem i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter.
Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som
är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig
avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag via e-mail till
info@liuwaterwind.se och begäran behandlas inom en månad.
Du har även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begära dataportabilitet
av dina personuppgifter via e-mail till info@liuwaterwind.se och begäran behandlas inom en månad
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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 även
rätt till att få dina personuppgifter och ditt medlemsskap raderat vid behov. Detta görs via e-mail
till info@liuwaterwind.se.
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller
radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling.
Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende
föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar
du styrelsen via info@liuwaterwind.se.

