Information om GDPR för Erikslunds Femte
Samfällighetsförening
Allmänt
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas (The General Data Protection
Regulation) innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen ersatte
personuppgiftslagen (PuL) den 25 maj 2018 och gäller för alla EU-länder.
GDPR är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till
skydd av personuppgifter.

Personuppgift
Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en människa, direkt eller indirekt, t ex
namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer och foto. Behandling av personuppgifter är
allt man gör med personuppgifter, t ex ett medlemsregister.
Samfälligheten hanterar följande personuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer
samt faktureringsuppgifter. Dessa personuppgifter sparar vi och behandlar för att kunna informera
medlemmarna, fakturera samfällighetsavgiften och TV/internet, bjuda in till stämma eller på
andra sätt kommunicera med samfällighetens medlemmar. Samfällighetsföreningen hanterar
medlemmars personuppgifter endast för samfällighetens interna arbete och lämnar inte
personuppgifter vidare.
Du har som medlem i samfälligheten rätt att få ut en kopia på alla uppgifter som finns lagrade om
dig.
Du har som tidigare ägare till en fastighet rätt att få dina uppgifter i medlemsregistret raderade,
Uppgifter som hänförs till bokföringsregler och redovisningsplikt kan inte raderas.
Personuppgifter lagras inte längre än vad som är nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med
behandlingen.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är styrelsen för Erikslunds femte samfällighetsförening. Vår ambition är
att alltid ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt och styrelsen vill vänligen
uppmana alla medlemmar att meddela oss om ni har ändrat någon uppgift som t ex e-postadress
eller telefonnummer.

Rättslig grund
Medlem i samfällighetsföreningen är enligt stadgarna ägare till fastighet som har del i
samfälligheten Rusthållet ga:1. Samfälligheten behöver därför inte inhämta samtycke från en ny

fastighetsägare då ett ägande av en fastighet också innebär en del i den gemensamt ägda
anläggningen. Grunden för personuppgiftshanteringen är det avtal som finns med medlemmarna
där föreningens stadgar kan ses som ett avtal. Vid förvärvande/ägande av fastighet inom
Erikslunds femte samfällighetsförening omfattas medlemmarna av samfällighetsföreningen och
dess stadgar, varmed avtal föreligger.

Personuppgiftsincident
Om ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar så måste den
personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen inom
72 timmar. Vid eventuellt dataintrång i någon del av samfällighetens register upprättar vi
anmälan för alla våra medlemmar.

Kontaktuppgifter styrelsen
Magnus Wassén, ordförande: magnus.wassen@yahoo.ca
Anders Janson, sekreterare: anders.janson64@gmail.com
Jenny Holmlund, kassör: jenny.holmlund@hotmail.com
Tomas Carlsson, suppleant: tomas.carlsson@kulanarkitekt.se
Camilla Zingmark, suppleant: camillazingmark@taby.se

