Kära medlem, prenumerant på Nyhetsbrev, sponsor, säsongsanställd
Som ni kanske känner till så trädde en ny dataskyddsförordning (GDPR) i kraft den
25 maj 2018. Det innebär att alla organisationer måste upplysa alla som finns i någon
form av föreningsregister på vilket sätt deras personuppgifter hanteras.
I Föreningen Stavgard hanterar vi personuppgifter på följande sätt:
Medlem: När du betalar vår medlemsavgift läggs det/de namn du skriver på
inbetalningen i vårt medlemsregister. Medlemsregistret används till medlemskort,
vilket skrivs när du besöker oss på Stavgard, samt för att se flödet av gamla
respektive nytillkomna medlemmar.
Prenumerant Nyhetsbrev: När du meddelar oss din e-postadress så lägger vi den i
vårt register för utskick av Nyhetsbrev. Genom Nyhetsbrevet som utkommer ett par
gånger per år kan vi hålla dig uppdaterad om vad som händer i föreningen.
Sponsor: Som sponsor finns ditt namn, adress, telefonnummer och e-post i vårt
sponsorregister så att vi kan hålla kontakt med dig.
Anställd: Som anställd regleras dina personuppgifter genom avtal.
På vår hemsida och fb har vi fotografier från olika aktiviteter, dock oftast utan namn
på deltagarna. Ser du en bild på dig som du vill att vi plockar bort så hör av dig till oss
genom kontaktrutan på hemsidans första sida.
Önskar du inte stå med i vårt medlemsregister med det namn som du angivit på din
inbetalning så hör du av dig till oss via kontaktrutan på vår hemsidas första sida.
Vill Du fortsätta finnas med hos oss på ovan nämnda vis så behöver du inte
göra någonting.
Du har alltid möjlighet att när som helst höra av dig för att göra en ändring.
I Nyhetsbreven finns dessutom alltid en avregistreringslänk längst ner.
De uppgifter vi har om dig och som nämns ovan kommer ej att delas, säljas eller
överlåtas till tredje part.
Du är mycket viktig för Föreningen Stavgard och det är därför självklart att vi värnar
om din integritet.
Hälsningar
Styrelsen i föreningen Stavgard

