
1(4) 
 

POLICY FÖR BEHANDLING AV 
PERSONUPPGIFTER 
Laknäs-Östanhols byalag 

Följande policy har upprättats 2020.09.10 

Uppdaterad 2021.03.16 

 

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina 

personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande 

dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din 

integritet. 

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi 

använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta 

tillvara dina rättigheter. 

Laknäs Östanhols Byalag, Org.nummer med organisationsnummer 883202-6929 ansvarar för 
de personuppgifter som behandlas om dig. 

Varför behandlar vi personuppgifter om dig? 

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna registrera dig som medlem i Laknäs Östanhols 

Byalag och för att kunna informera dig om vad som händer i byarna samt i de fall du kontaktar 

oss och vill bruka byns lokaler eller faciliteter. När du bokar lokaler registreras dina uppgifter i det 

bokningssystem vi använder. 

Vilka uppgifter samlar vi in om dig – och varför? 

Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig. Det innebär att vi inte 

samlar in fler personuppgifter än nödvändigt för att kunna ingå eller fullgöra våra plikter mot dig. 

• För att kunna registrera din fastighet som medlem behöver vi enbart fastighetsbeteckning 

eller adress 

• För att kunna tillåta dig att ta del av de förmåner medlemskap i byalaget, såsom tillgång 

till och rabatterad hyra på byarnas anläggningar behöver vi förnamn och efternamn. 

• För att kunna registrera bokningar av våra lokaler behöver vi Namn, e-post, 

telefonnummer, adress och fastighetsbeteckning (om du är medlem). 

• För att kunna skicka nyhetsbrev och informera dig om aktiviteter som pågår i byarna 

behöver vi e-postadress, och telefonnummer till dig. 
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Detta betyder att du kan välja att dela enbart vissa uppgifter med oss men genom att begränsa 

de uppgifter vi får samla så kommer vår möjlighet att ge dig tillgång till byalagets faciliteter att 

begränsas. 

Personuppgifter som byalaget registrerar  

• Fastighetsbeteckning (obligatoriskt) 

• Adress 

• För- och Efternamn 

• e-postadress 

• telefonnummer 

 

(Fastighetsbeteckning och Adress utgör enbart personuppgift när de kopplas mot någon av de 

andra uppgifterna)  

Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig? 

Vi behandlar endast de personuppgifter som angetts ovan och i enlighet med ovan syften. 

Genom att ingå medlemskap i Östanhol Laknäs Byalag så ger du ditt samtycke till att vi behandlar 

de uppgifter du lämnar till oss. 

Genom att göra en bokning av våra lokaler så ingår du ett kontrakt med oss och vi lagrar dina 

uppgifter för att vi skall kunna fullgöra detta avtal och för att vi skall kunna fakturera dig.  

I den mån vi behandlar ytterligare uppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke eller säkerställa 

att behandlingen är tillåten med stöd av annan rättslig grund. 

Hur vi får tillgång till dina personuppgifter 

Vi får tillgång dina personuppgifter genom ditt tillhandahållande av uppgifterna till oss.  

Vissa av dina personuppgifter kan Laknäs Östanhols Byalag redan ha tillgång till såsom genom 

fastighetsregister. Detta innebär att du, om du har begärt att vi skall radera dina personuppgifter, 

ändå kan komma att bli kontaktad i syfte att erbjuda dig medlemskap eftersom vi i sådant fall 

skulle sakna uppgift om att du en gång har avsagt dig medlemskap. 

När du bokar lokaler så anger du själv kontaktuppgifter. Om du bokar via telefon eller e-post så 

ber vi dig om kontaktuppgifter som vi lägger in i bokningssystemet. 

Hur skyddar vi dina personuppgifter? 

Dina personuppgifter skyddas från obehörig åtkomst genom att förvara dem lokalt hos byalagets 

kassör och registeransvarig. Då registret behöver flyttas raderas tidigare kopia. Eventuella 

utskrifter hanteras varsamt och destrueras efter det att utskriften inte längre är nödvändig.  Vi 

utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som 

möjligt.  
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Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till? 

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag. 

Tillgång till registret sker enbart i mån av nödvändighet inom byalagets styrelse. Ingen tredjepart 

har tillgång till registret. 

Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt. 

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra 

organisationer. 

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för 

marknadsföringsändamål. 

Vi använder oss av ett bokningssystem för bokning av våra lokaler. Bolaget som tillhandahåller 

tjänsten heter SuperSaaS B.V. och är ett holländskt bolag. All data sparas på servrar inom EU. Vi är 

personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter och raderar dessa från SuperSaaS 6 månader 

efter din bokning förutsatt att vi inte har några betalningsanspråk kvar på dig i form av obetalda 

fakturor för hyra av lokaler. Du kan läsa mer om SuperSaaS på 

https://www.supersaas.se/info/gdpr  

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter? 

Vi sparar uppgifter om dig som medlem under den tid som medlemskapet gäller och under en 

skälig tid därefter. Det innebär i de allra flesta fall att vi inte sparar dina personuppgifter under 

längre tid än 5 år från och med medlemskapets upphörande, men under vissa förutsättningar kan 

vi behålla dina uppgifter under en längre tid än så. Det gäller exempelvis då du har hyrt någon av 

byns faciliteter och vi därmed har ett affärsmässigt förhållande. Lagring av uppgifter om dig samt 

belopp, tjänst eller lokal du tagit i bruk etc. kan komma att krävas enligt bokföringslagar under en 

viss tid. 

Uppgifter som du lämnar i samband med bokning av våra lokaler sparar vi i vårt bokningssystem 

6 månader efter det att du har nyttjat lokalen varpå de raderas automatiskt. Dina uppgifter sparas 

också för att kunna fakturera dig för nyttjandet av lokalen. 

Dina rättigheter 

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att 

när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna 

som beskrivs nedan når du oss på de kontaktvägar du finner längst ned i detta dokument.  

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att 

du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet 

på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.   

Tillgång till personuppgifter  

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. 

Rättelse och radering  

https://www.supersaas.se/info/gdpr
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Om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om du begär dina 

uppgifter raderade är det samtidigt att vi inte kan registerföra dig som medlem i byalaget eller 

tillåta dig att hyra byalagets lokaler eller faciliteter. 

Begränsning av behandling  

Du har rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi 

markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är 

inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina 

personuppgifter.  

Kontakt 

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till laknas.ostanhol@gmail.com. Observera att 

Östanhol Laknäs Byalag är en ideell förening och att bevakning av denna e-postadress inte sker 

på daglig basis. 
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