Med anledning av att från den 25 maj 2018 började en ny dataskyddsförordning
(General Data Protection Regulation - GDPR) att gälla istället för den tidigare
Personuppgiftslagen, PuL. GDPR reglerar hur och när man får behandla
personuppgifter.
Som medlem i HbtqBo hanteras dina personuppgifter i HbtqBo ́s medlemsregister
vilket är nödvändigt för fullgörande av avtalet mellan HbtqBo och dig som medlem.
Vi värnar om att våra medlemmars integritet ges fortsatt skydd i enlighet med den
nya lagstiftningen. HbtqBo följer därför kraven som ställs att hanteringen och
behandling av personuppgifter sker lagligt, korrekt och öppet. Vi hanterar de
personuppgifter som ändamålet kräver, och arbetar med uppgiftsminimering och
lagringsminimering.
Personuppgiftsansvar
HbtqBo (org.nr 802504--9571) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av våra
medlemmars personuppgifter. Information om hur du kontaktar oss finns under
rubriken “Kontakta oss” längst ned på sidan.
Syfte
Uppgifter från medlemsregistret används endast inom ramen för HbtqBo ́s
verksamhet. Exempelvis till: medlemsbrev, medlemsmöten. årsmöte, förnyelse av
medlemsavg. HbtqBo säljer inte vidare uppgifter från medlemsregistret till tredje
part.
Den som anser att HbtqBo inte har vidtagit begärda åtgärder med sina
personuppgifter har rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen som är
tillsynsmyndighet
Att du lämnar efterfrågade personuppgifter till HbtqBo är ett krav för att du ska
beviljas, eller tillåtas förlänga medlemskap i HbtqBo. Den som inte lämnar
efterfrågade personuppgifter löper risken att ansökan om, eller förlängning av,
medlemskap inte kan beviljas.
Vem har åtkomst till medlemsregistret?
Den som är utsedd till att ansvarig för medlemsregistret.
Dina rättigheter
Du har rätt att hos HbtqBo begära tillgång till och rättelse eller radering av dina
personuppgifter. Det finns vidare möjlighet till begränsning av behandling (markering
av lagrade personuppgifter med syftet att begränsa behandlingen av dessa i
framtiden) för dina personuppgifter och att invända mot behandling.
Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit
HbtqBo i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
Kontakta oss om du har frågor
Personuppgiftsansvarig är HbtqBo. Företrädare i personuppgiftsfrågor hos HbtqBo
är kassören.
Vill du veta vilka personuppgifter vi har sparade på dig som medlem kan du kontakta
info@hbtqbo.se info?
Vill du avsluta ditt medlemskap och att vi tar bort dina personuppgifter ur vårt
medlemssystem så kontaktar du info@hbtqbo.se info?. Är några uppgifter
ofullständiga, missvisande eller felaktiga ändrar vi dem gärna åt dig, kontakta oss så
hjälper vi dig!
----------------Vid begäran om att avsluta medlemskapet, raderas medlemsuppgiterna omedelbart.
Vid icke förnyad medlemsavgift så raderas uppgifterna efter 2år.
Styrelsen HbtqBo!

