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Hantering av personuppgifter
1. Principer för behandling av personuppgifter

1.1. Syfte för insamling av personuppgifter

Personuppgifter får bara samlas in för berättigade ändamål som ej är för allmänt hållna.

PARTIET VANLIGT FOLK I KÖPINGS KOMMUN syfte med att samla in personuppgifter vid (välj relevant)

● Ingång som medlem i partiet

1.2. Personuppgifter som kommer att samlas in

Namn, befattning och kontaktuppgifter så som email eller telefonnummer samlas in.

1.3. Hantering av principer för behandling av personuppgifter

1.4. Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Behandling av personuppgifter kommer att ske genom samtycke, det innebär att samtycke kommer att samlas

in via en öppen fråga i samband med kurs/trä�/konferens. Denna fråga kan ställas muntligen eller skriftligen. I

samband med att frågan ställs kommer information att delges om hur personuppgifterna kommer att

behandlas och i vilket syfte de samlas in. I vissa fall kan rättslig grund även vara avtal, där den registrerade har

eller ska ingå ett avtal med PARTIET VANLIGT FOLK I KÖPINGS KOMMUN.

1.5. Ändamålsbegränsning

Personuppgifter får endast behandlas för:

● Inbjudan till Medlemsträ�ar

● Internt utvecklingsarbete

● Kvalitetsarbete i pågående projekt

● Utskick om information om vårt budskap

Dessa på förhand satta ändamål sätter ramarna för behandlingen. Ändras ändamålen ska de registrerade

informeras om detta.

1.6. Uppgiftsminimering

Personuppgifter som samlas in kommer inte att vara så kallade känsliga personuppgifter. Personuppgifterna

kommer vara kopplade till den egna personen och möjliggöra kontakt för att uppfylla syftet. Följande

information samlas in:
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● Namn

● E-post

● Telefonnummer

I samband med kontakt kommer den vars personuppgifter som hanteras också kunna ta ställning till om

fortsatt hantering är godkänd.

1.7. Korrekthet

I de fall en personuppgift inte längre är aktuell ska denna uppdateras eller raderas. I vissa fall kan det också

behövas ett nytt samtycke för fortsatt bearbetning.

1.8. Lagrings Minimering

Personuppgifter som funnits längre än tre (3) år utan att personen de gäller aktivt deltagit vid trä�/konferens,

etc kommer ej att behandlas längre. Personuppgifter som funnits längre än tre (3) år efter avslutat projekt

kommer ej att behandlas längre.

1.9. Integritet och konfidentialitet

Alla inom PARTIET VANLIGT FOLK I KÖPINGS KOMMUN har fått information om hantering av personuppgifter.

1.10.Ansvarsskyldighet

För att säkerställa att principerna följs får de vars personuppgifter som hanteras information enligt detta

dokument. Internt i organisationen finns en dataskyddspolicy.

Kontakta oss via mail på vanligtfolk.koping@gmail.com om du önskar mer information om hur vi hanterar dina

uppgifter eller om du vill att vi ska radera dina personuppgifter enligt GDPR.

Vi behandlar namn, organisation/företag, e-mail, telefonnummer och  befattning. Vi samlar i huvudsak in

uppgifterna vid projektstart/kurstillfälle men vi samlar även in uppgifter från andra källor, till exempel från

o�entliga register eller hemsidor.

1.11.Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

● kunna erbjuda deltagare ytterligare tillfällen för trä�ar, bjuda in till nätverk, etc.

● Marknadsföra vårt parti och informera om vårt budskap. Personuppgifterna samlas in inför utskick och

raderas årligen därefter.
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1.12.Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi har vidtagit organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, förstörelse

eller obehörig åtkomst Endast de hos PARTIET VANLIGT FOLK I KÖPINGS KOMMUN som behöver behandla

personuppgifterna enligt ovan nämnda ändamål har tillgång till dem.

● Hur länge lagras  dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att lagras under maximalt tre år för att uppfylla ovan angivna ändamål, eller så

länge du är medlem i partiet.
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