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Information om behandling av personuppgifter Föreningsregister
Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 om skydd
för fysiska personer vid behandling av personuppgifter.
Hur får vi dina personuppgifter?
Personuppgifterna får vi direkt från dig när du registrerar din förening i kommunens föreningsregister, där
kontaktuppgifter till fysisk person kan anges. Uppgifterna registreras i ett kundregister.
Den rättsliga grunden är samtycke (personuppgifterna) samt allmänt intresse (föreningens uppgifter).

Vilka personuppgifter lagras?
Vi behandlar dina personuppgifter - såsom kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress, telefonnummer),
kopplat till den förening du är verksam i.

Varför behöver vi dina personuppgifter?
I huvudsak är det föreningens uppgifter som vi behandlar. Uppgifterna behövs för att kunna identifiera
föreningen vid bidragshantering. I de fall du angett olika kontaktpersoner behandlas deras personuppgifter
(kontaktuppgifter). Vi behöver också veta vilka personer som föreningen gett behörigheten att boka lokaler.
Vi kan kontakta såväl förening som kontaktperson via mejl när vi vill nå dig med information, inbjudningar etc.

Hur länge lagras personuppgifterna?
Uppgifterna sparas tills föreningen ändra dessa. Föreningar som inte uppdaterat sina uppgifter årligen gallras,
då försvinner även kopplade personuppgifter.

Vem kan få tillgång till personuppgifterna?
Uppgifterna lagras i Sverige och behandlas av Mjölby kommun. Leverantören av vårt IT-system, som vi behöver
för vår verksamhet, kommer åt systemet vid vissa supportärenden. Föreningens uppgifter, med tillhörande
kontaktuppgifter, publiceras i föreningsregistret som nås på kommunen hemsida. Vi överför inte dina uppgifter
till ett land utanför EU. Personuppgifterna kan bli föremål för utlämnande i enlighet med offentlighetsprincipen.

När dina personuppgifter behandlas har du följande rättigheter.
Du har rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter, begära begränsning av din behandling, göra
invändningar mot vår behandling. Du har även rätt begära ett registerutdrag. Rätten att begära betyder inte att
kommunen alltid kan genomföra din begäran, då annan lagstiftning exempelvis kan kräva att uppgifterna
bevaras. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på: kulturofritid@mjolby.se.

Kontaktuppgifter om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter.
Personuppgiftsansvarig är kultur- och fritidsnämnden i Mjölby kommun, org.nr: 212000-0480. Du når vårt
dataskyddsombud via mejl till: dataskyddsombud@mjolby.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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