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Motala Sändaramatörer – SK5SM 

Policy gällande dataskydd 
Antagen vid styrelsemöte: 2019–01-21 

 

Dokumentet visar hur Motala Sändaramatörer – SK5SM hanterar personuppgifter enligt 

GDPR (General  Data  Protection  Regulation) en EU-förordning som gäller från den 25 Maj 

2018. Föreningens styrelse ansvarar för att Motala Sändaramatörer – SK5SM uppfyller 

gällande förordning. 

 

Nr. Register Vad lagras? Hur? 

1 Medlemsregister Amatörradiosignal, namn, 
adress, telefonnummer, e-
post, typ av medlemskap, 
uppdrag i föreningen 

Excel fil för bearbetning 
PDF fil för lösenords-
skyddad hemsida och 
myndighetsuppgifter 

2 Bildgalleri för hemsida 
samt bilder i olika sociala 
medier  

 

 

 

 medier 

Foton och textmaterial  Publikt tillgängligt via 
Internet. 

3 Anmälningslistor inför 
speciella aktiviteter 

För aktiviteten nödvändig 
information 

Word, Pdf eller Excel-
fil. 

4 E-postlistor Namn och e-postadress e-postlista för 
vår hemsida. 

Numreringen i tabellen används för att identifiera av olika registrer i resten av dokumentet. 

 

Motala Sändaramatörer - SK5SM hanterar personuppgifter baserat på nedanstående lagliga grunder: 

 AVTAL: 

Föreningens stadgar anses var ett avtal som accepteras i och med ansökan om 

medlemskap och inbetalning av medlemsavgiften.  

Gäller punkter 1, 3 och 4 

 

 RÄTTSLIG FÖRPLIKTELSE:  

För att kunna möta krav från myndigheter och andra organisationer 

Gäller punkt 1 

 

 INTRESSEAVVÄGNING:  

Bilder på medlemmar i samband med marknadsföring på hemsidor och 

sociala medier  

Gäller punkt 2 

 

Användning av informationen  

1: Informationen används för att kommunicera med dig som medlem kring vår verksamhet.                

 Vi använder även uppgifterna för att rapportera till myndigheter och riksorganisationer. 

2: Bilder används i marknadsföring av föreningens verksamhet i olika medier. 

3: För vissa aktiviteter samla information om deltagande och uppdrag  

4: Sprida information till medlemmarna. 
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Vilka får tillgång till information 

1: Vi registrerar uppgifterna i vårt medlemsregister i Excel. Medlemsregistret finns tillgängligt 

i första hand för styrelsen och föreningen medlemmar på lösenordskyddad del av hemsidan. Vi 

kan komma att dela dina uppgifter med riksorganisation och anslagsgivande myndigheter. 

2: Alla med tillgång till angivna medier 

3: Endast styrelse och dedikerade medlemmar i Motala Sändaramatörer –SK5SM som hanterar den 
 aktuella aktiviteten  

4: Alla medlemmar. 

Du kan när som helst begära att få se vilka uppgifter som är samlade och registrerade 

Sparade uppgifter  

Vi sparar uppgifter i punkt 1 så länge du är medlem och rapporteringsskyldig föreligger  

2: Obestämd tid 

3: Till och med att aktuell aktivitet har genomförts  

 

Vi arkiverar vissa personuppgifter i dokumentation från föreningens verksamhetsberättelser, 

styrelse- och årsmötesprotokoll som längst till föreningens upplösning. 

Rätten att bli anonym och få sina uppgifter raderade 

Du har enligt GDPR rätt att få dina uppgifter raderade, men då förlorar du också ditt 

medlemskap i Motala Sändaramatörer - SK5SM Begäran sker skriftligen via mail till 

inform@sk5sm.se eller överlämnas skriftligt till styrelsens ordförande.  

mailto:inform@sk5sm.se

