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GDPR - policy för Falkenbergs Fotoklubb
Genom ditt medlemskap i föreningen sker insamling av personuppgifter om dig.
Uppgiftsansvarig för detta är Falkenbergs Fotoklubb
De uppgifter som samlas in och behandlas är:
Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, behörighet att använda studioutrustning,
datum för betalning av medlemsavgift och eventuell bokföringspliktig uppgift.

Uppgifterna samlas in därför att:
Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna hålla kontakt med dig och förmedla aktiviteter
och annan föreningsinformation.

Uppgifterna samlas in genom:
Uppgifterna samlas in i samband med att du blir medlem i föreningen och baseras på de
uppgifter du lämna till oss och på kurs i att använda studioutrustning.

Vem har tillgång till uppgifterna?
Klubbens styrelse och webmaster har tillgång till uppgifterna, och de förvaras via en
lösenordskyddad dator på ett lösenordsskyddat Google-konto. Dina uppgifter om telefon och
epostadress är även tillgängliga för övriga medlemmar via lösenordsskyddad del på vår
webbplats.

Är det nödvändigt att jag lämnar mina uppgifter?
Om Du av någon anledning inte vill lämna vissa personuppgifter utgör det inget hinder för att
vara eller bli medlem i Falkenbergs fotoklubb. Ta kontakta med oss i så fall. Dock är ditt
namn, adress och e-postadress nödvändiga för att vi ska kunna kontakta dig.

Arkiveras uppgifterna?
Uppgifterna sparas så länge du är medlem hos oss och ytterligare ca 12 månader efter att
ditt medlemskap är avslutat. Uppgifter som t.ex. inbetalningar och annan eventuell
bokföringspliktig uppgift sparas dock under 7 år då vi följer bokföringslagen.

Förmedlas dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer inte att överföras till någon annan part utan ditt samtycke.
I de fall vi behöver dela namn och kontaktuppgifter mellan medlemmar sker det endast inom
ramen för respektive medlems samtycke.
Du har som medlem rätt att få tillgång till:
 Vilka personuppgifter vi har om dig
 Få felaktiga personuppgifter rättade
 Få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
 Få veta hur länge vi kommer att lagra personuppgifterna
Bilder i sociala medier och på fotoklubbens hemsida
Medlemskap i Falkenbergs fotoklubb innebär att bilder tas i samband med aktiviteter och att
medlemmar kan finnas på de bilderna. Bilderna kan läggas upp på sociala medier och/eller
på hemsidan. Klubben förutsätter att detta är acceptabelt för medlemmarna. Skulle inte så
vara fallet skall medlemmen själv påkalla uppmärksamhet vid fototillfället och be fotografen
att inte lägga upp bilden på sociala medier eller på fotoklubbens hemsida.
Kontakt: falkenbergs.fotoklubb@gmail.com

