Integritetspolicy för Föreningen MS Atene
Föreningen MS Atene, 853300-5073 behandlar personuppgifter i enlighet med General Data
Protection Regulation (GDPR). Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.
Ändamål för behandling
För att Föreningen MS Atene ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika
ändamål kopplade till verksamheten. Det handlar exempelvis om
 Hantering av medlemskap i föreningen
 Hantering av evenemang
 Hantering av behörigheter och försäkringar
 Ekonomiska transaktioner
 Ansökan och hantering av bidrag
 Utskick av exempelvis tidning, nyhetsbrev
 Hantering av betalningar
 Publicering av material på vår webbplats och sociala medier
 Publicering av material i vår tidning
Personuppgifter som behandlas
Vi lagrar dina grundläggande personuppgifter så länge du är medlem och ytterligare sex år.
För administration av deltagande i våra evenemang registrerar vi dina personuppgifter i form av
besättningslistor. Dessa listor infogas i en pärm för varje evenemang. I denna pärm finns också
uppgifter om särskilda önskemål vad gäller mat som serveras samt information om hälsotillstånd
mm.
Känsliga personuppgifter
Vi sparar känslig information om hälsotillstånd mm som är viktig för deltagarens säkerhet vid
evenemanget så länge som vi anser det nödvändigt och för uppföljning, dock inte längre än 12
månader efter avslutad aktivitet.
Personer under 18 år
Vi tar särskild hänsyn till barn/personer under 18 år. Även om Sverige har godkänt att barn kan lämna
personuppgifter utan målsmans godkännande så följer vi föräldrabalken som säger att målsmans
godkännande krävs för bindande avtal.
Historiska dokument
Vi sparar samtliga protokoll, deltagarlistor mm. Dessa uppgifter är av stort erfarenhetsmässigt och
historiskt värde och kommer att lagras utan tidsgräns.
Vilka vi delar personuppgifter med
Föreningen MS Atene kan behöva dela personuppgifter med de leverantörer vi samarbetar med som
stöd i vår verksamhet, t ex leverantör av it-tjänster såsom webbhotell, lagring/säkerhetskopiering,
betaltjänster, till tredje part om det krävs enligt domstolsbeslut eller gällande lagstiftning.
Användning av cookies
En cookie är en liten textfil som lagras i din dator för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Cookies används aldrig för att spåra enskilda individer. För att förbättra funktioner använder i oss av
besöksstatistik. Besöksstatistiken innehåller inga personuppgifter.

Sociala medier
Föreningen MS Atene finns på Facebook, Instagram, Twitter och YouTube. På dessa konton ansvarar
Föreningen MS Atene endast för eventuella personuppgifter som vi själva publicerar, inte
personuppgifter som besökare lämnar.
Begära information om personuppgifter
Du kan begära att få veta om Föreningen MS Atene behandlar personuppgifter om dig och i sådana
fall vilka.
Begära rättelse
Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du be oss rätta dem.
Rätt att invända mot behandlingen
Om du menar att vi inte längre ska behandla dina personuppgifter, kan du vända dig till oss och
invända mot behandlingen. Ange i så fall de omständigheter som gör att vi inte längre skall behandla
dina personuppgifter.
Datainspektionen
Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter och anser att vår behandling strider
mot dataskyddsförordningen kan du klaga hos Datainspektionen. Det gör du antingen på
www.datainspektionen.se, genom att skriva till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm eller
ringa 08-657 61 00.
Frågor om dina personuppgifter
Har du frågor om dina personuppgifter som du inte får svar på här kontakta oss på 0304-67 00 19.
Viktiga förändringar i vår personuppgiftspolicy kommer vi att meddela via vår webbplats. Aktuell
version av denna policy finns på vår hemsida.
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