Behandling av personuppgifter inom Föreningen för Oförstörande Provning
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft inom hela EU. I Sverige
ersatte denna den tidigare personuppgiftslagen (PUL). I och med införandet av GDPR förtydligar
föreningen härmed hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Styrelsen för Föreningen för oförstörande Provning är personuppgiftsansvarig för behandling av de
uppgifter som lämnas i samband med inträde i föreningen.
Kontaktuppgifter till styrelsen är följande:
FOP Kansli
c/o CSM NDT Certification AB
Artilleriplan 4
691 50 Karlskoga

Ändamål och rättslig grund för behandling
Föreningen för Oförstörande Provning (FOP) kommer att använda de personuppgifter du lämnar för
att administrera ditt medlemskap och fullgöra de skyldigheter som vi har gentemot dig som medlem.
Vi behandlar därför dina personuppgifter för att du ska:




Ingå i den förteckning över medlemmar som föreningen håller
Erhålla inbjudningar till seminarium och aktiviteter
Erhålla kallelse till ordinarie årsstämma och/eller kallelse till extra stämma.

Förutom detta behandlar vi utökade uppgifter i form av personnummer för förtroendevalda och
anställda i syfte att tillgodose lagkrav från Bolagsverket och Skatteverket.
För samtliga ovanstående behandlingar är den rättsliga grunden att fullgöra det avtal som
medlemskapet innebär och för att fullgöra de rättsliga skyldigheter som vi har.

Lagringstid
FOP kommer att radera dina personuppgifter förutom namn som lagras i en lista efter avslutat
medlemskap om inte annat överenskoms med enskild medlem.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om den behandling som sker, att få dina personuppgifter rättade, att i
vissa fall få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen i vissa fall begränsas, att i vissa fall
invända mot behandling samt rätt till s.k. dataportabilitet. Dina rättigheter framgår av GDPR art. 15–
18, 20, och 21. Du kan läsa mer om detta hos Datainspektionen. (www.datainspektionen.se)

Mottagare av uppgifter
För de ovan angivna ändamålen kan vi komma att lämna uppgifterna till andra. När det är aktuellt
lämnas uppgifter till följande mottagare:


Skattemyndigheten, bolagsverket och revisionsbyrå, vad gäller uppgifter för förening och
styrelseregistrering. Detta gäller endast styrelsemedlemmar



Aktiva medlemmar som loggar in på FOP:s hemsida

Rätten att lämna klagomål
Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektion rörande vår behandling av dina personuppgifter.
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
www.datainspektionen.se
datainspektionen@datainspektionen.se
08-657 61 00

Uppgifter som krävs för att du ska kunna bli medlem i föreningen
För att FOP ska kunna företräda dig och uppfylla sina åtaganden enligt gällande stadgar krävs att du
lämnar följande uppgifter vid ingående av medlemskap:


Namn



Företag (om tillämpligt)



Adress och ev. telefonnummer (Företagsadress)



Adress och telefonnummer, stadigvarande adress (om annan än ovan – privat medlemskap)



E-postadress

Uppgifter om styrelsemedlemmar
För att styrelsen ska kunna representera föreningen krävs att föreningen lagrar följande uppgifter för
styrelsemedlemmarna. Namn, foto och telefonnummer till styrelsemedlemmar visas på FOP:s
hemsida.


Namn



Företag (om tillämpligt)



Adress och ev. telefonnummer (Företagsadress)



Adress och telefonnummer, stadigvarande adress (om annan än ovan – privat medlemskap)



E-postadress



Foto



Personnummer

