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FMK Tre Vapens integritetspolicy 
 

Föreningen samlar endast in personuppgifter om sina medlemmar som är nödvändiga för att 
administrera och driva verksamheten (undantaget eventuella fotografier). Syftet med vår behandling 
är: administrering av medlemslista och driva föreningens verksamhet. Lagstöd för vår behandling: 
Artikel 6(1)(b) – Dessa personuppgifter är nödvändiga för att ingå i medlemskap (att inte 
tillhandahålla sina personuppgifter, undantaget eventuella fotografier, omöjliggör medlemskap i 
föreningen). 

Föreningens dataskyddsombud, den med yttersta ansvar för behandlingen av personuppgifter, är 
föreningens ordförande. Föreningen, som juridisk person, är personuppgiftsansvarig. 

Kategorier av personuppgifter som lagras är:  

• För- och efternamn 
• Adress 
• Födelsedatum 
• Telefonnummer 
• E-postadress 
• Anställd på FMV eller inte 
• Eventuella fotografier – ändamålet är för marknadsföring av föreningens verksamhet samt 

intern information. Föreningen är medveten om att fotografier kan innehålla känsliga 
personuppgifter så som hälsoinformation. Fotografier används endast efter att skriftligt 
samtycke lämnats. 

Föreningen avser inte överföra personuppgifter till någon utanför föreningen eller till tredje part, 
förutom till FMV vid ansökan om föreningsbidrag. Föreningen äger rätt att använda 
personuppgiftsbiträde eller överföra data till tredje part för hantering av medlemsregister, t.ex. plats 
på servrar och utnyttjade av system för medlemsregister.  

Det finns flera rättigheter för registrerade: 

1. Åtkomst till lagrade personuppgifter  
2. Information om vilka personuppgifter som finns lagrade  
3. Rättelse av personuppgifter 
4. Radering av personuppgifter 
5. Behandlingsbegränsning 
6. Förflyttning av personuppgifter 
7. Bestrida särskild behandling 
8. Bestrida automatiserat beslutsfattande 

Önskar du utnyttja någon av dina rättigheter, inkom med en skriftlig begäran till ordförande. 

Föreningen avser att hålla medlemsregistret uppdaterat på följande sätt:  
I samband med kallelse till årsmöte uppmanas medlemmar, vars uppgifter ändrats sedan föregående 
kallelse till årsmöte, att inkomma med uppdaterade uppgifter såvida inte medlemmen på eget 
initiativ redan har inkommit med nya uppgifter.  
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Föreningen avser lagra medlems personuppgifter så länge denne är medlem. Eventuella fotografier 
kan lagras längre, så länge det finns ett skriftligt samtycke. 

Föreningen avser publicera fotografier på hemsidan. Fotografierna kommer att på olika sätt vara 
knutna till föreningens verksamhet, såsom fotografier från olika aktiviteter anordnade av föreningen. 
Dessa kommer som regel att finnas på en lösenordskyddad del av hemsidan. Fotografier, som 
publiceras på den öppna delen av hemsidan, kommer i regel inte framställas tillsammans med namn 
på någon på fotografiet. Fotografier som publiceras med namn kommer att vara av typen 
presentation av styrelse eller annan förtroendevald person som är av särskilt intresse att visa med 
både bild och namn. 

Om en medlem har klagomål på FMK Tre Vapens uppfyllande av Dataskyddsförordningen kan 
klagomålen lämnas till föreningens dataskyddsombud. Tillsynsmyndighet i Sverige är 
Datainspektionen.  
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