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Integritetspolicy – Sjöskogens samfällighetsförening  

Ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter hos Sjöskogens samfällighetsförening, org nr 802473–

2110 och adress c/o Eva Eriksson Olesen, Sjöskogsvägen 22, 611 76 Nävekvarn (nedan kallad 

samfälligheten) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för 

föreningens verksamhet.  

Föreningen har som ändamål att förvalta gemensamhetsanläggning enligt anläggningsbeslut rörande delar 

av Nävekvarn 7:330 (dnr D1 192872) samt fast egendom tillhörande samfällighetsföreningen 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?  

Föreningen behandlar personuppgifter om dig som medlem när du genom förvärv av fastighet som ingår i 

föreningen blir medlem och under tiden som du är medlem.  Även efter din tid i föreningen kommer dina 

personuppgifter att finnas kvar i våra register. Det är ett lagkrav i exempelvis lagen om samfälligheter och 

bokföringslagen. Därutöver behandlar föreningen personuppgifter om t ex leverantörers och 

samarbetspartners anställda och representanter. 

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, 

personnummer, kontaktuppgifter och information om medlemsfastigheten.  

Din integritet är viktig för oss och vi har rutiner för hur information om dig ska hanteras och skyddas. För 

att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade 

till verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att utföra sitt lagstadgade uppdrag och 

administrera löpande föreningsaktiviteter, kommunicera med medlemmarna samt hantera eventuella ej 

lagstadgade medlemsrelaterade administrativa och ekonomiska transaktioner.  Föreningen hanterar även 

personuppgifter i samband med utskick av nyhetsbrev och information om föreningens verksamhet.  

Utskick kan också innehålla information om träffar och aktiviteter från samarbetspartners men 

personuppgifter delas inte till sådana partners. Föreningen kan även komma att behandla personuppgifter 

för att ansöka om bidrag från bl a stat, kommun eller myndighet.  

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

• Hantering av medlemskap i föreningen  

• Föreningsadministration  

• Deltagande i föreningens seminarie- eller nätverksverksamhet  

• Utbildningar arrangerade av föreningen  

• Sammanställning av statistik och uppföljning  

• Ansökan om bidrag  

• Kontakt med medlem  

• Utskick av nyhetsbrev 

• Besök på vår hemsida  

• Publicering av material på hemsida och sociala medier 

• Uppdrag som utförs för föreningens räkning 

Vi delar inte dina personuppgifter med samarbetspartners eller annan tredje man såvida vi inte har en 

rättslig förpliktelse, den är nödvändig för att uppfylla ett avtal, efter intresseavvägning eller du inte särskilt 

har bett oss om det.  

Vilken laglig grund har vi för behandlingen?  

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker 

inom föreningens verksamhet.  
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Ändamål med behandling Laglig grund Lagringstid  

Hantering av medlemskap i föreningen Rättslig förpliktelse Så länge du är medlem I föreningen 

samt i sju år därefter för 

bokföringsändamål 

Deltagande i föreningens seminarie- 

eller nätverksverksamhet 

Avtal Så länge du är medlem 

Ansökan om bidrag Intresseavvägning Så länge du är medlem 

Utskick av nyhetsbrev till medlemmar Intresseavvägning Så länge du är medlem 

Publicering av material på hemsida och 

sociala medier 

Intresseavvägning och 

ibland samtycke. För 

vissa roller Rättslig 

förpliktelse. 

Så länge intresse finns 

Uppdrag som utförs för föreningens 

räkning 

Avtal, 

intresseavvägning och 

ibland samtycke. För 

vissa roller Rättslig 

förpliktelse. 

Upp till tio år efter avslutat uppdrag i 

enlighet med generella 

preskriptionsregler 

 

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av 

personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår 

kommer uppgifterna att raderas. 

Det åligger varje fastighetsägare att som medlem, oavsett om denne/a är ensam ägare eller tillsammans 

med någon annan äger en fastighet, informera föreningen om förändringar, t ex nya ägarförhållanden, ny 

hemadress eller nya kontaktuppgifter. När vi får kännedom om förändringar kommer vi tillse att vi i 

möjligaste mån uppdaterar uppgifterna.  

Vilka delar vi personuppgifter med?  

Sjöskogens samfällighetsförening använder följande tjänster för bl a intern- och externkommunikation, 

dokumenthantering och hantering av transaktioner.  

• Dropbox  

• Loopia 

• Joomla 

• Gmail 

• Telia-mail 

• Ekonomiadministratör 

Vilka rättigheter har du?  

Du som 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. 

Begäran om registerutdrag skickas till föreningens styrelse via sjoeskogen@telia.com. Du har i vissa fall 

även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina 

personuppgifter genom att kontakta oss på XX. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de 
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är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de 

blir ändrade.  

Du har 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 ditt samtycke och du återkallar samtycket  

• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas  

• Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns 

berättigade 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 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. Kontakta föreningens styrelse via 

sjoeskogen@telia.com för att utöva dina rättigheter. Vidare har du även 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 

föreningens styrelse via sjoeskogen@telia.com.   
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