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Policy för användning och handläggning av 
medlemsregister Dataskyddspolicy  

Ett aktuellt och korrekt hållet medlemsregister har stor betydelse vid beslutsfattande, 

kommunikationen med medlemmarna och för tillförlitligheten i föreningens ekonomiska 

rapportering.  

Föreningens ändamål är att långsiktigt främja trädgårdskultur i samhället och att utveckla 
värdeskapande samvaro mellan föreningens medlemmar. 

Kungsbacka trädgårdsvänner och Riksförbundet Svensk Trädgård är personuppgiftsansvariga 

för behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Kungsbacka Trädgårdsvänners 

verksamhet. 

Medlemsregistrets uppgift är: 

1. att tillhandahålla uppgifter som behövs för att debitera medlemsavgifter och 

registrera medlemskap. 

2. att tillhandahålla sökvägar såsom postadresser, mailadresser och telefonnummer för 

att kunna informera och föra en dialog med de enskilda medlemmarna,  

3. att med hjälp av registrerade uppgifter kunna göra enkätutskick och analyser i syfte 

att utveckla föreningens kundupplevelser. 

Medlemsregistret skall hållas i enlighet med föreningens dataskyddspolicy 

Dataskyddspolicy 

Medlemmarnas personuppgifter skall hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR 
(General Data Protection Regulation). Det innebär att personuppgifterna är konfidentiella 
och att vi inte lämnar ut uppgifter till tredje part utan medlemmens godkännande. 

Vår hantering av GDPR utgår ifrån Riksförbundet Svensk Trädgårds dataskyddspolicy.  

Säker förvaring 

Vi ser till att medlemmarnas uppgifter förvaras på ett säkert sätt. Uppgifterna lagras och 

används under den tid som medlemskap föreligger och därefter så länge som behövs för att 

kunna styrka mandatfördelningen till riksförbundet Svensk Trädgårds fullmäktige, dock högst 

två år efter avslutat medlemskap. 

Personuppgiftsinsamlingens ändamål 

Enligt GDPR får personuppgifter bara samlas in för särskilda, uttryckligen angivna och 

berättigade ändamål och uppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt 

med dessa ändamål. Man får inte heller samla in mer uppgifter än de som anses relevanta i 

förhållande till ändamålet, eller samla in uppgifter för eventuellt framtida bruk. Vi samlar in 

personuppgifter för följande ändamål: 
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Personnummer 

Vi behöver ditt personnummer för att säkerställa din identitet, men också 

för att förhindra att någon annan beställer något i ditt namn. Vi behöver 

även personnumret för att kunna ta fram åldersstatistik över våra medlemmar som våra 

föreningar kan behöva för att söka vissa bidrag. 

Namn och adress 

Vi behöver medlemmens namn och adress för att skicka ut inbetalningskort, tidningen 

Hemträdgården, medlemskort, program samt annan information om verksamheten. 

Telefonnummer/mobilnummer 

Vi behöver ha medlemmarnas telefonnummer/mobilnummer för att kunna ta kontakt med 

dem i frågor som rör medlemskapet samt för att vi ska kunna kontakta dem och skicka ut 

information med kort varsel om t.ex. föreningsaktiviteter och evenemang. 

e-post 

Vi behöver medlemmarnas e-postadresser för att skapa en inloggning till Mina sidor hos 

riksförbundet Svensk Trädgård där medlemmen kan logga in och själv administrera sitt 

medlemskap. Vi behöver även e-postadresserna för att medlemmarna skall kunna få e-

faktura och för att vi genom e-post skall kunna ge information. 

 

Rätt att begära utdrag ur medlemsregistret 

I enlighet med GDPR kan medlemmen när som helst be att få veta vilka uppgifter vi har 

sparat om medlemmen och varför. Medlemmen har rätt att få eventuella felaktigheter 

rättade, samt att få uppgifter som medlemmen inte vill att vi ska spara raderade.  

Vid frågor kontakta med@kungsbackatradgardsvanner.se 

Praktisk handläggning av medlemsregister och personuppgifter 

Ansvarig för föreningens medlemsregister tillika föreningens dataskyddspolicy är 

föreningens medlemsansvarige.  

Tillgång till registret i sin helhet har endast föreningens styrelse, medlemsansvarige och 

medlemsansvariga på Riksförbundet Svensk Trädgård. Ändringar i registret får endast göras 

av medlemsansvarig i Kungsbacka Trädgårdsvänner, medlemsansvarig i Riksförbundet 

Svensk Trädgård och den enskilde medlemmen själv då denne är inloggad och det rör sig om 

uppgifter om egen person.  

Har man blivit medlem i föreningen har man uppgivit sina personuppgifter och därmed 

samtyckt till att föreningen för och hanterar personuppgifterna i ett register. Publicering av 

foton på medlem får aldrig ske utan medlemmens godkännande. 

Utskick via e-post till alla medlemmar ska alltid göras som ”hemlig kopia” så att mottagaren 

bara kan läsa sin egen adress.  


