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Kamratföreningen Norrlandsartillerister 

 

 

INTEGRITETSPOLICY 

Information om behandling av personuppgifter för dig som är 
medlem i Kamratföreningen Norrlandsartillerister 

 

Detta dokument innehåller information om hur dina personuppgifter behandlas 
av Kamratföreningen Norrlandsartillerister (KfNa) inom ramen för ditt 
medlemskap samt dina rättigheter. 

 

FAKTA 

GDPR: General Data Protection 
Regulation 

PERSONUPPGIFTER: All slags 
information som antingen direkt eller 
indirekt (det vill säga via annan 
information) kan kopplas till en fysisk 
person, exempelvis namn, 
personnummer, e-postadress, 
fotografier eller film- och ljudfiler. De 
fysiska personerna kan även vara 
anställda hos entreprenörer eller 
leverantörer och andra 
samarbetspartners. 

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING: 
Varje åtgärd som görs med person-
uppgifter, exempelvis att samla in och 
använda uppgifterna eller lämna ut 
dem till utomstående. Det kan till 
exempel vara avgiftsavisering eller 
medlemsregistrering. 
Behandling är det också om det 
handlar om passiva åtgärder som till 
exempel lagring av personuppgifter i 
it-system. 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG: 
Den som bestämmer ändamål och 
medel för personuppgifts-
behandlingen och därmed är 
ansvarig för att den sker i enlighet 
med gällande lagar. 

PERSONUPPGIFTSBITRÄDE:  
Det företag eller den organisation 
som behandlar personuppgifter på 
uppdrag av personuppgiftsansvarig – 
föreningen – för dennes räkning, 
exempelvis en ekonomisk förvaltare 
eller ett dataföretag som sköter 
servern där registret finns. 

KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER: 
• etnicitet 
• politiska åsikter 
• religiös eller filosofisk övertygelse 
• medlemskap i en fackförening 
• hälsa 
• en persons sexualliv eller sexuella 
läggning 
• genetiska uppgifter 
• biometriska uppgifter som entydigt 
identifierar en person. 

Mer information om GDPR finns på 
Datainspektionens webbplatser. 
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Personuppgiftsansvarig 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner 

 

 

Medlemsregistrator 

Stig Andersson 
Organisationsnummer: 893202-8957 
Adress: c/o Stig Andersson 
Färgargränd 5 
831 51 Östersund 
Tel: 070-329 24 06 
E-post: medlansv@kfna.se 

 

 

Ordförande 

Sten Bredberg 
Tel: 070-679 43 97 
E-post: ordf@kfna.se 

 

Sekreterare 

Bo Jonsson 
Tel: 070-305 82 32  
E-post: sekr@kfna.se 
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INFORMATION OM BEHANDLINGEN 

Typ av personuppgift Syfte och ändamål Laglig grund 

Person- och kontakt-
information: Namn, 
födelsedatum, adress, 
telefonnummer, e-post, 
personnummer och 
anhörig uppgift. 

 

I syfte att administrera 
medlemskapet och för att 
kunna fullgöra skyldigheter 
som följer av medlemskapet i 
KfNa, t.ex. hantera 
medlemsavgifter och övriga 
avgifter. 

Vid separata arrangemang 
erfordras personnummer för t. 
ex. inpassering till militär 
anläggning och uppgift om 
anhörig. 

Samtycke: 
Medlemskap i KfNa 
är frivilligt, men 
förutsätter 
behandling av 
personuppgifter för 
att fullgöra 
förpliktelser som 
följer av 
medlemskapet. 

 

Fotografier 

 

I syfte att publicera i 
föreningens tidningen 
NORRLANDSARTILLERISTEN 
och på KfNa hemsida. 

Samtycke 

Information om upp-
drag i styrelse eller 
som annan funktionär, 
samt erkännanden 
och utmärkelser. 

I syfte att administrera 
föreningens verksamhet. 

Fullgörande av 
avtal: 
Behandlingen är 
nödvändig för att 
fullgöra förpliktelser, 
som följer av 
medlemskap och 
uppdrag. 

MOTTAGARE SOM KAN TA DEL AV PERSONUPPGIFTERNA 

Om KfNa har en lagstadgad informationsplikt gentemot en offentlig myndighet 
kommer de registrerade personuppgifterna att lämnas ut enligt myndigheternas 
krav. 

KfNa kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning 
än vad som beskrivs i denna punkt, om vi inte har ditt tillstånd att göra så. 
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LAGRINGSTID 

KfNa behandlar dina personuppgifter under tiden för pågående medlemskap 
samt under den tid därefter, som är nödvändig för att kunna fullgöra rättsliga 
förpliktelser som åvilar kamratföreningen. Vidare sparar kamratföreningen dina 
personuppgifter i den mån det krävs för att fastställa, göra gällande eller försvara 
rättsliga anspråk. 

KRAV PÅ TILLHANDAHÅLLANDET AV PERSONUPPGIFTER 

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är en förutsättning för medlemskap i 
KfNa. Följden av att du inte lämnar dessa uppgifter är att medlemskap inte är 
möjligt. De personuppgifter som omfattas är namn, kontaktuppgifter (adress, 
telefonnummer, e-post), födelsedatum och för separata arrangemang 
personnummer och anhöriguppgift. 

DINA RÄTTIGHETER 

Du har rätt att i enlighet med tillämplig lagstiftning begära tillgång till, rättelse av 
eller begränsning av behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att 
invända mot personuppgiftsbehandling. 

KfNa kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, komplettera eller 
radera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. 

Om KfNa behandlar personuppgifter med stöd av ditt samtycke, har du rätt att 
när som helst återkalla ditt samtycke genom skriftligt meddelande till 
kamratföreningen. Ett återkallande av samtycke riskerar dock att omöjliggöra ett 
fortsatt medlemskap i KfNa. 

KONTAKTINFORMATION 

Om du har frågor eller synpunkter om hur KfNa behandlar dina person-uppgifter 
är du välkommen att kontakta KfNa enligt den kontaktinformation som anges 
inledningsvis i detta dokument. 

Du har rätt att inge klagomål om KfNa behandling av dina personuppgifter 
genom att kontakta Datainspektionen (byter namn under 2018), Box 8114,  
104 20 Stockholm. 

ÄNDRINGAR 

KfNa har rätt att ändra denna integritetspolicy. Om så sker kommer 
kamratföreningen att informera dig via föreningens hemsida eller på annat 
lämpligt sätt. 

Denna integritetspolicy har fastställts 2018-11-05. 


