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1. Definitioner
1. Personuppgiftsansvarig
Föreningen; därmed är styrelsen ansvarig

2. Register
Medlemsregister
Anmälningslistor till evenemang

2. Laglig grund
1. Medlemsregister
a) Innehåll:
Medlemsregistret består av fullständigt namn, hemadress, epostadress, termin
då personen gått med, termin då medlemskapet går ut samt om personen är
Novia eller ÅA studerande.
b)

Medlemsregister:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Fullständigt namn
Hemadress
Epostadress
Termin då personen gått med
Termin då medlemskapet går ut
Novia- eller ÅA-studerande
Punkterna a-e motiveras med GDPR art 6.1 punkt c ”Behandlingen är
nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den
personuppgiftsansvarige.” eftersom föreningslagstiftningen kräver det;
”Föreningslagen: 11§1mom: Styrelsen skall föra en förteckning över
föreningens medlemmar. I förteckningen skall införas varje medlems
fullständiga namn och hemort.”
Punkten F motiveras med GDPR art 6.1 punkt f ”Behandlingen är
nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en
tredje parts berättigade intressen”, eftersom föreningen stadgeenligt
måste hålla koll på andelen Noviastuderande i föreningen.

2. Deltagarlistor för evenemang
a) Innehåll
Namn på deltagare, om hen är medlem eller ickemedlem, möjliga dieter

b)
Motivering
Deltagarlistor och dieter motiveras med art 6.1 punkt f ”Behandlingen är
nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje
parts berättigade intressen”, eftersom deltagarlista med dieter är behövs för att
kunna erbjuda rätt mat till rätt person samt kontrollera vem som har betalat
3. Bilderboken
a) Innehåll
Bilder från slutna evenemang samt bilder på evenemang på allmänna platser

b)

Motivering

Bilderboken kan inte motiveras med punkt c eller f. Därmed krävs samtycke; GDPR
art 6.1 punkt a ”Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes
personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.” för att uppfylla
kraven.
Det kommer att finnas en samtycke till fotografering-kryssruta i samband med
anmälan.

3. Övrigt
1. Beteckning och beskrivning för nya medlemmar
Se bilaga

2. Anmälan av ickemedlemmar på hemsidan
Då en ickemedlem anmäler sig till evenemang bör denna presenteras med en
beteckning och beskrivning på insamling och behandling av personuppgifter.

