
Integritetspolicy 

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter 
Kulturföreningen Gamla Grebbestad, Stöbergsliden 15, 457 72 Grebbestad,  
org. nr. 802446-9341, (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens 
verksamhet. 

Föreningen har som ändamål att dokumentera och sprida kunskap om 
hur det var att växa upp, arbeta och leva i Grebbestad förr i tiden. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 
Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter 
som sker vid: 
• Hantering av medlemsskap 
• Föreningsadministration 
• Kontakt med medlem 
• Publicering av material på hemsida och i sociala medier 

Vilka delar vi personuppgifter med? 
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter 
kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. 

Laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling? 
Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av 
personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet. 

Ändamål med behandling Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen Avtal

Föreningsadministration Avtal

Kontakt med föreningen Intresseavvägning

Besök på vår hemsida Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och 
sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke 



Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
Föreningen genomför en bedömning årsvis. Om inte ändamålen med 
behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.  

Dina rättigheter 
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina 
personuppgifter. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är 
felaktiga.  
Du har 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 personuppgifterna har behandlats olagligt 

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

Om du vill veta mer 
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina 
rättigheter kontaktar du styrelsen. 

Ändamål med behandling Behandling av personuppgifter i foton

Publicering av foton på 
hemsida och i sociala medier

Föreningen behandlar personuppgifter i foton 
för att uppfylla föreningens avsikt och 

intentioner.

Kategorier av 
personuppgifter

Foton

Mottagare Föreningen tillhandahåller inte aktivt 
personuppgifter till externa mottagare via foton

Tredjelandsöverföring m.m. Individer i tredje land kan tillgodogöra sig 
information som publicerats på hemsida.

Lagringstid Obegränsad lagringstid

Säkerhetsåtgärder Föreningen hanterar endast personuppgifter som 
är förenliga med avsikt och intentioner.

http://www.datainspektionen.se/

