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Integritetspolicy för medlem i Föreningen Rädda 
Ältasjön 
 
Föreningen Rädda Ältasjön, organisationsnummer 814000-0327, är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.  
Föreningen värnar om sina medlemmars personuppgifter. Styrelsen ser till att uppgifterna behandlas 
säkert och ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Denna integritetspolicy beskriver vilken 
information vi samlar in om dig och hur vi använder den samt medlemmarnas rättigheter. 
  
Varför har vi personuppgifter? 
Föreningen Rädda Ältasjön har en medlemsförteckning. Det är ett dokument som listar samtliga 
medlemmar i föreningen.  
Medlemsförteckningen används till: 
-  för att se vem som är medlem  i föreningen, t ex vid kontakt 
-  för medlemsutskick via post och e-post 
-  för kallelse till föreningsstämma 
-  för att kontrollera betalning av medlemsavgift 
 
Medlemsförteckningen används också för att kunna styrka för myndigheter att Föreningen Rädda 
Ältasjön är en miljöorganisation. För det krävs bl a att föreningen har minst 100 medlemmar. 
Vi refererar även till antalet medlemmar som argument för att vi är en stark intresseorganisation i 
skrivelser, debatter, sociala medier mm.  
 
Vem är medlem? 
En medlemsfamilj är ett hushåll med person som begärt medlemskap i Föreningen Rädda Ältasjön, 
betalt sin medlemsavgift samt angett sina personuppgifter.  
Som medlem räknas person över 18 år boende på adressen i en medlemsfamilj.  
Medlemskap avslutas vid medlems begäran om utträde, vid styrelsebeslut efter långvarig utebliven 
medlemsavgift, och då styrelsen fått kännedom om flytt/dödsfall. 
 
Vilka personuppgifter sparar vi? 
De uppgifter föreningen sparar om medlemmar är: 
- namn på alla medlemmar i medlemsfamiljen (personer i hushållet över 18 år) 
- adress 
- telefonnummer 
- e-postadress 
- datum för medlemskap  
- datum och summa för inbetalning av medlemsavgift och övriga bidrag 
Vi sparar inga personnummer.  
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Hur samlas personuppgifter in? 
Personuppgifter samlas in vid inträde i föreningen, på föreningsmöten genom närvaroförteckning, och 
då medlem kontaktar föreningen. Föreningen kontrollerar även medlemsförteckningen mot externa 
databaser som eniro och ratsit minst en gång var tionde  år. För att medlemsförteckningen ska vara så 
korrekt och uppdaterad som möjligt, och för att föreningen ska spara tid och pengar för administration, 
uppmanar vi medlemmar att meddela förändringar i kontaktuppgifter till föreningen, t ex via e-post. 
Medlem har rätt att begära kopia över sparade personuppgifter samt att begära att personuppgifter 
raderas efter utträde ur föreningen. 
 
Vem har tillgång till dina personuppgifter? 
Medlemsförteckningen är ett dokument som enbart styrelsemedlemmar i Föreningen Rädda Ältasjön 
har tillgång till. 
Vi värnar om våra medlemmars integritet och skyddar medlemsuppgifterna.  
Vi lämnar aldrig ut varken personuppgifter från medlemsförteckningen eller förteckningen i sin helhet.  
Enda undantaget då  Föreningen Rädda Ältasjön lämnar ut medlemsuppgifter är till myndighet om vi 
enligt lagkrav blir uppmanade av myndigheten att redovisa uppgifter om våra medlemmar. Detta kan t 
ex begäras av Länsstyrelsen eller Mark och Miljödomstolen för att styrka att vi är en 
miljöorganisation. 
Föreningens mål är att uppfylla alla lagkrav för personuppgiftshantering som EU och Svenska 
Datainspektionen ställer, t ex lagen om GDPR som gäller fr o m 2018-05-25. Vid tveksamhet tillämpar 
vi lagarna restriktivt. Vi eftersträvar en hög datorsäkerhet .Vi är dock en ideell förening med 
begränsade resurser och kan inte 100% garantera att inte uppgifter kan komma ut genom datorintrång, 
virus, oaktsamhet mm. Vi utnyttjar molntjänster för vår dokumenthantering, varför vi inte kan 
garantera att extern part i annat land kan få åtkomst till uppgifterna. 
  
Kontakta oss 
Föreningen Rädda Ältasjön nås enklast per e-post info@altasjon.nu. Fler kontaktuppgifter finns på 
http://www.altasjon.nu/  
  
Uppdateringar 
Föreningen Rädda Ältasjön förbehåller sig rätten att uppdatera denna policy.  
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Lina Olsson 
Ordförande Föreningen Rädda Ältasjön  
info@altasjon.se  
www.altasjon.nu 
Föreningen Rädda Ältasjön är en ideell och opolitisk miljöorganisation grundad 1975, som arbetar med 
informationsspridning till allmänheten samt fungerar som påtryckare och remissorgan när det gäller miljöfrågor i 
och kring Ältasjön. Föreningen bedriver även verksamhet såsom vegetationsklippning. 
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