2020-10-13

Samtycke till behandling av personuppgifter för medlemmar i Skarpnäcks
Koloniträdgårdsförening
Denna hantering av personuppgifter KAN DU SOM MEDLEM AVSÄGA DIG från att föreningen får
hantera.

Personuppgiftsansvarig
Samtycket begärs in av Skarpnäcks Koloniträdgårdsförening.
Skarpnäcks Koloniträdgårdsförening är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom
ramen för samtycket.

Vilka personuppgifter kommer att behandlas?
Namn, din adress på koloniområdet och telefonnummer.

Vad är syftet med behandlingen av personuppgifter?
Syftet är att kunna publicera namn, din adress på koloniområdet och telefonnummer i föreningens
medlemsmatrikel i pappersversion samt på en webbsida med personlig inloggning för föreningens medlemmar.

Hur länge kommer personuppgifterna att behandlas?
Samtycket gäller från undertecknandet och löpande under tiden som du är medlem i Skarpnäcks
Koloniträdgårdsförening.

Återkallande av samtycke
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter. Återkallande av
samtycke sker skriftligt till koloni.skarp@telia.com och i ärenderaden skriver du ”återkallande av samtycke”,
eller via undertecknat brev till postadressen nedan.

Genom undertecknande bekräftar jag att mitt namn, adress på koloniområdet och telefonnummer
får publiceras i föreningens medlemsmatrikel som distribueras till alla medlemmar i pappersversion
samt på en webbsida med personlig inloggning för föreningens medlemmar.
Väljer du att inte skicka in blanketten kommer dina uppgifter inte att publiceras i matrikeln varken
i pappersversion eller på internet. För medverkan från och med 2021 behöver blanketten vara
föreningen tillhanda senast den 28 februari 2021. HAR DU LÄMNAT DITT SAMTYCKE TIDIGARE
BEHÖVER DU INTE GÖRA DET IGEN.
Lämna den i föreningens brevlåda, posta den till adressen nedan eller scanna den och mejla in till
koloni.skarp@telia.com.

Datum: _____________________________________________________
Underskrift: _________________________________________________
Namnförtydligande: __________________________________________
Lottnummer: ________________________________________________
E-post: _____________________________________________________
Koloniträdgårdsföreningen Skarpnäck
Vinthundsvägen 2
128 62 SKÖNDAL
E-post: koloni.skarp@telia.com - www.koloni-skarpnack.se

Information om Skarpnäcks Koloniträdgårdsförenings behandling av
personuppgifter rörande föreningens medlemmar
Nedan följer en beskrivning av hur vi som förening behandlar dina personuppgifter som medlem.
Denna hantering KAN DU SOM MEDLEM INTE AVSÄGA DIG från att föreningen får hantera.

Personuppgiftsansvarig
Skarpnäcks Koloniträdgårdsförening är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som
behandlas inom ramen för ditt medlemskap i Skarpnäcks Koloniträdgårdsförening.
Vilka personuppgifter behandlas
Namn, personnummer, foto (id-kontroll i samband med försäljning), telefonnummer, fysisk adress
samt e-postadress.
Vad är syftet med behandlingen av personuppgifter?
Syftet med uppgifterna är att föreningen ska kunna informera och kommunicera med medlemmarna
kring frågor som rör föreningens arbete och styrning. Personuppgifterna används även i
arrendeavtalet mellan föreningen och respektive medlem samt vid fakturering av avgifter kopplade
till medlemskapet.
Hur länge kommer personuppgifterna att behandlas?
Personuppgifterna kommer löpande att behandlas under tiden som medlem i Skarpnäcks
Koloniträdgårdsförening och upp till fyra månader efter utträde, för att föreningen ska ha möjlighet
att administrera försäljningen av kolonilotten enligt föreningens regler.

Koloniträdgårdsföreningen Skarpnäck
Vinthundsvägen 2
128 62 SKÖNDAL
E-post: koloni.skarp@telia.com - www.koloni-skarpnack.se

