
ABF-kören Babords Halsars personuppgifspolicy

ABF-kören Babords Halsar (BH) värnar om din personliga integritet. Denna policy förklarar 
hur BH samlar in och använder dina personuppgifer. Den beskriver också dina rätgheter 
gentemot oss och hur du kan göra dina rätgheter gällande. Du kan alltd kontakta styrelsen 
vid frågor kring integritets- och personuppgifsskydd.

BH är personuppgifsansvarig (PuA) för de personuppgifer som samlas in och används av 
föreningen samt för behandlingen av de personuppgifer som samlas in. 

BH:s behandling av personuppgifer är baserad på fullgörande av avtal. I deta sammanhang 
är dit medlemskap et avtal med föreningen. eedlemskapet och insamlad fakta i vårt 
medlemsregister är vårt främsta verktyg för at nå ut med informaton tll dig. 
Genom at delta i den verksamhet som anordnas av BH och använda BH:s tjänster accepterar
du vår personuppgifspolicy och med den vår behandling av dina personuppgifer. Du 
godkänner också at BH använder elektroniska kommunikatonskanaler för at skicka 
informaton tll dig.

Det är viktgt at du läser och förstår vår personuppgifspolicy. För at kunna fungera som 
förening behöver vi behandla dina personuppgifer enligt nedan. 

Genom medlemskapet i föreningen Babords Halsar så deltar medlemmarna i en studiecirkel 
som anordnas i samarbete med ABF.

Personuppgifer som behandlas.
Person- och kontaktnformaton – namn, personnummer, hemadress, e-postadress, 
mobiltelefonnummer och fotografer samt inspelningar från våra repettoner och konserter. 

Hur hämtar vi informatonenn
BH får in upplysningar genom din medlemsansökan och din kontakt med föreningen. Det är 
frivilligt at uppge denna informaton. Om du väljer at inte uppge dina personuppgifer är vi 
förhindrade at bevilja dig medlemskap i BH. Informatonen du ger oss är generellt set 
nödvändig för at ingå et avtalsförhållande med BH samt för at administrera 
medlemskapet. 

Ändamålet med informatonen som inhämtas är at
 Bevilja medlemskap i BH
 Redovisa vilka som är medlemmar tll ABF som är vår huvudorganisaton och 

bidragsgivare
 Sända relevant informaton om t ex repettoner och konserter
 Kunna ta kontakt för at ge dig informaton och ställa frågor



Lagring av informaton och uppgifer som lämnas tll tredje part
De uppgifer som behandlas om medlemmarna är inhämtade från deltagarna själva. Ingen 
informaton inhämtas från tredje part. Informatonen lagras i vår medlemsdatabas och i vissa
delar i databasen på vår webbplats.
I samband med administraton av studiecirkeln kommer informaton lämnas vidare tll ABF 
Södertörn. De uppgifer som lämnas vidare och som ABF kommer at hantera är 
personnummer samt kontaktnformaton om deltagarna.

Fullständig informaton om ABF:s integritetspolicy fnns at tllgå på deras hemsida 
www.sodertorn.abf.se

Hur länge lagrar vi informatonenn
Vi lagrar dina personuppgifer endast så länge som det är nödvändigt för at kunna uuöra 
våra överenskomna åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade 
lagringstder.

När en medlem väljer at gå ur föreningen sparas personuppgifena terminen ut. 
Om en medlem begär at få sina personuppgifer raderade kan BH inte längre bevilja 
medlemskap i föreningen.

Insynsbegäran
Som medlem i BH har du rät at ta del av vår behandling av dina personuppgifer samt at bli
raderad, få dina personuppgifer korrigerade eller begränsade. Dock kan BH inte längre 
bevilja medlemskap i föreningen om en medlem begär at hens personuppgifer ska raderas.

Vid en incident
BH är ansvarig för at anmäla incidenter tll Datainspektonen inom 72 tmmar från det at 
föreningen fåt vetskap om incidenten. BH är ansvarig för at informera om at en incident 
har inträffat, vilka konsekvenser incidenten kan få och vilka åtgärder som tas för at 
förhindra at liknande incidenter inträffar.

De som av BH anlitats som personuppgifsbiträden (styrelsen) är skyldiga at uppmärk-
samma föreningen på säkerhetsincidenter så fort dessa upptäcks. eedlemmar är skyldiga at
uppmärksamma BH på säkerhetsincidenter så fort dessa upptäcks.

Om du tror at ABF-kören Babords Halsar inte har uppfyllt dina rätgheter enligt 
personuppgifslagen, har du rät at överklaga tll den aktuella tllsynsmyndigheten. Deta 
görs genom at skicka et klagomål tll Datainspektonen. Kontaktuppgifer fnns på:
htps://www.datainspektonen.se

Kontakt
styrelsen@babordshalsar.se
ABF-kören Babords Halsar
www.babordshalsar.se
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