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Rasbo i Samverkan org nr 817607-2638 

Integritetspolicy 

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter 

Rasbo i Samverkan, organisationsnummer 817607-2638, ℅ Britt Sofi Karlsson Vallby Villaväg 5 
755 96 Uppsala ( nedan kallad föreningen ) är personuppgiftsansvarig för behandling av 
personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.


Föreningen har som ändamål att initiera, behandla och driva demokrati- och utvecklingsfrågor i 
socknarna Rasbo, Rasbokil, Tuna och Stavby inom Uppsala kommun.


Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål 
kopplade till verksamheten.


Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera föreningsaktiviteter, samt 
medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner ( medlemsavgifter ).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om behörigheter till 
bankkonton.


Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som sker vid:

• Hantering av medlemskap i föreningen

• Föreningsadministration

• Kontakt med medlem

• Deltagande i föreningens evenemang


Vilka delar vi personuppgifter med? 

Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras till andra personer, organisationer, företag och 
myndigheter annat än vad som krävs för att uppfylla lagar och avtal.


Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med andra personer, 
organisationer, företag och myndigheter utanför Sverige kommer du att informeras särskilt om 
detta.


Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehanling? 

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandling av personuppgifter som

sker inom föreningens verksamhet.


Ändamål med behandlingen Laglig grund

Hantering av medlemskap i 
föreningen

Avtal

Föreningsadministration Samtycke

Publicering av material på 
hemsida

Intresseavvägning 
och ibland samtycke



Rasbo i Samverkan Sida �2

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Föreningen behandlar dina personuppgifter under tiden för pågående medlemskap och ingångna 
avtal samt under den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser som åvilar 
föreningen.

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandling av 
personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålet med behandlingen av personuppgifter kvarstår 
kommer uppgifterna att raderas.


Vilka rättigheter har du? 

Du som är registrerad 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 begära ett registerutdrag genom att kontakta någon 
av nedan angivna kontaktpersoner i styrelsen.


Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller 
missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna till de blir ändrade.


Du har också under vissa omständigheter rätt att bli raderad:


•  Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

•  Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

•  Om du motsätter dig personuppgiftsbehandlingen som sker inom ramen för     

myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigat skäl som väger  
tyngre än dina intressen


•  Om personuppgifterna har behandlats olagligt

•  Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet 


Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och 
invända mot direktmarknadsföring.

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. 

Vidare har du rätt att inge klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till 
datainspektionen, besök www.datainspektionen.se


Kontaktpersoner


Britt Sofi Karlsson kassör

Vallby Villaväg 5 755 96 Uppsala

Tel: 018-36 52 10

E-post britt.sofi@telia.com


Lars-Gunnar Karlsson ordförande

Tuna Eneby 10 747 93 Alunda

Tel: 070 7530817

E-post kpu.eneby@gmail.com


På rasbo.org finner du också fler kontaktpersoner


Denna integritetspolicy är beslutad av styrelsen för Rasbo i Samverkan vid styrelsemöte 
2018-05-21


Rasbo i Samverkan

Styrelsen


070-645 11 51

Birgitta Elfving, ordförande
070-299 42 22
birgitta@lbruppsala.se

2020-05-27

http://www.datainspektionen.se
http://rasbo.org

