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Så hanterar vi dina personuppgifter 
EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018. GDPR ger dig som 

medlem eller intressent rätt till information om behandling av dina personuppgifter. 

Vem är ansvarig för dina personuppgifter? 

Martin Koch sällskapet – Hedemoraparnassens vänner, org. nr. 882000-8129, är 

personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när vi hanterar dem för 

egna ändamål. I det följande används MK som förkortning för sällskapet. 

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill 

utöva någon av dina rättigheter (se rubriken ”Din rätt till insyn och rätt att påverka…”) är du 

välkommen att kontakta vår sekreterare Birgitta Segerström (se kontaktuppgifter längst ned 

på denna sida). 

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter? 

I detta avsnitt ser du en översikt över vår behandling. I avsnittet ”Vad ska personuppgifterna 

användas till?” nedan hittar du mer detaljerad information om våra ändamål med 

behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar och hur länge vi sparar dina 

personuppgifter. 

Medlemskap i MK 

De uppgifter vi behandlar om dig rör föreningstillhörighet, förtroendeuppdrag och 

styrelseuppdrag. Behandlingen sker av oss med stöd att detta är inom ramen för berättigad 

verksamhet för en förening med kulturellt syfte. Vi kommer dock inte att lämna ut dina 

uppgifter för självständig behandling av tredje man. 

Vi behandlar våra medlemmars personuppgifter som lämnas i samband med registrering av 

medlemskap eller inom ramen för sådant medlemskap. 

Vi behandlar i vissa fall personuppgifter, främst kontaktuppgifter, om personer som inte är 

eller ännu inte har blivit medlemmar (exempelvis personer som deltagit i våra arrangemang 

eller möten). 

Vi behandlar våra gåvogivares personuppgifter, vilket bidrag som lämnats och bidragets 

storlek. 
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Om din skyldighet att tillhandahålla dina personuppgifter till MK och 

följderna av att dina personuppgifter inte lämnas. 

Det är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav att du som medlem eller gåvogivare lämnar 

dina personuppgifter till oss. Du är inte heller skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. 

Däremot, om du inte lämnar dina personuppgifter, inverkar det på vår möjlighet att 

registrera dig som medlem, förse dig med information om vår verksamhet samt att tillsätta 

förtroendeuppdrag. 

Vad ska personuppgifterna användas till? 

Ändamål: Upprätthålla medlems och registervård. 

Vilka behandlingar utför vi? Vilka personuppgifter 
behandlar vi? 

Hur länge sparar vi dina 
personuppgifter? 

Registrering av medlemskap För- och efternam Under den tid du är aktivt 
betalande medlem eller 
registrerad medlem 
(Hedersledamot). 

Årsavisering av 
medlemsavgift 

Adressuppgifter Vi raderar medlemmars 
personuppgifter efter 3 års 
underlåtenhet att betala 
medlemskap eller vid 
avregistrering av 
medlemskap eller om 
utträde begärs. 

Verifiering av aktivt 
medlemskap 

Telefonnummer  

 Emailadress  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Behandlingen av kontaktuppgifter är nödvändig för att att administrera 

medlemsförhållandet i enlighet med våra stadgar. 

Ändamål: Administration av styrelse- eller förtroendeuppdrag 

Vilka behandlingar utför vi? Vilka personuppgifter 
behandlar vi? 

Hur länge sparar vi dina 
personuppgifter? 

Samma som ovan Samma om ovan Samma som ovan 

Publikt tillgängliga 
kontaktuppgifter för 
styrelsemedlemmar via MK:s 
hemsida 

 Uppgifter om visst uppdrag 
sparas för arkivändamål. 

mailto:birgitta.seg@gmail.com


                                                                                       
dataskydd-gdpr-180525.docx 

 

Martin Koch-sällskapet      Kontakt: Birgitta Segerström (sekr)                Bg 589-2161  

c/o Sjungargård                      Tel 070-523 66 62                Swish 1234712303 

Rödmyravägen 1   Epost: birgitta.seg@gmail.com                 Org.nr 882000-8129 

820 40 Järvsö                                    Hemsida: www.martin-koch.st 

 

 

Ändamål: Kontakt med medlemmar och andra intressenter respektive anordning av 

arrangemang och möten. 

Vilka behandlingar utför vi? Vilka personuppgifter 
behandlar vi? 

Hur länge sparar vi dina 
personuppgifter? 

Utskick av information Samma som ovan Samma som ovan 

Utskick av inbjudan   

 

Ändamål: Framtagande av statistik och rapporter 

Vilka behandlingar utför vi? Vilka personuppgifter 
behandlar vi? 

Hur länge sparar vi dina 
personuppgifter? 

Medlemstatistik Samma som ovan Samma som ovan 

   

 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter? 

Dina personuppgifter används internt inom MK för att kunna administrera ditt medlemskap 

eller din begäran om information eller för att i övrigt kunna fullfölja våra åtaganden 

gentemot dig. För styrelsemedlemmar görs personuppgifterna publikt tillgängliga genom 

MK:s hemsida – detta är för att ge (potentiella) medlemmar en insyn i MK. 

Din rätt till insyn och rätt att påverka hur vi behandlar dina 

personuppgifter 

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om 

vilka personuppgifter som vi behandlar om dig (registerutdrag) samt rätt att begära rättelse 

av dina personuppgifter. 

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina 

personuppgifter eller invända mot vår behandling. 

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du 

rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller 

annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags eller organisations 

hantering av personuppgifter. 
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