KolmårdsVind Ekonomisk Förening.
GDPR lagen (General Data Protection Regulation)
Den 25 maj 2018 blev den nya europeiska personuppgifts-förordningen,
GDPR, lag i Sverige. Som ekonomisk förening är Kolmårdsvind Ek. För.
(nedan kallat KV) skyldig uppfylla kraven enligt denna lag. Nedan en
beskrivning hur gamla och tillkommande medlemmars personuppgifter
hanteras.
•

Anmälan om önskemål av medlemsskap i KV
I samband med att person anmäler intresse att bli medlem i KV, skall denne
godkänna hantering av personuppgifter i enlighet med nedanstående
beskrivning
I det fall man ej vill lämna nämnda uppgifter och att KV ej får lagra dem, kan
man ej vara medlem i föreningen.

•

Till vad används uppgifterna?
Person som anmält sitt intresse att vara medlem i KV får anses ha som syfte
att stödja KV´s ändamål med verksamheten och ses därmed ej ha några
problem att nödvändiga personuppgifter lagras av KV.
KV behöver uppgifterna för att kunna informera medlem om KV´s verksamhet,
möten och annan information som är av betydelse i enlighet med föreningens
syfte beskrivet i föreningens stadgar. Normalt lämnas information till medlem
via e-post, Distributionslista används vid dessa utskick, där respektive e-post
adress är dold för övriga mottagare. Undantag utskick till styrelsen och övriga
speciellt utvalda personer

•

Vilka uppgifter har vi om dig?
Registrerad: Datum när medlem registrerats. Har betydelse vid turordning för
köp av andelar
Namn; e-postadress, telefonnummer, post/hemadress
Personnummer: Avsett för att klart identifiera medlem.
Anmärkning/Kommentar: Ex.vis uppgift om medlem har någon typ av funktion
inom föreningen ex. styrelseuppdrag, eventuella speciella arbetsuppgifter,.)
Betalningsuppgifter av olika slag: Uppgift om, och när medlem betalat
medlemsavgift, samt antal år betalning gjorts över tid. Ev. avbrott i betalning.
(av vikt för framtida turordning vid köp av andelar)
Antal andelar: Medlems uppgift om antal köpta/tilldelade andelar. Registreras i
andelsregister (aktuellt i samband med att KV får tillstånd uppföra Vindpark
och/eller annan verksamhet i enlighet med stadgarna)
I protokoll och liknande dokumentation kan uppgifter om medlem finnas
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nämnda. Det ligger i sakens natur att sådan information skall sparas som del
av dokumentet
•

Var finns uppgifterna samlade?
Personuppgifterna finns samlade i medlemsregister och andelsregister i s.k.
moln på Internet, vilket endast styrelsens medlemmar har tillgång till genom
lösenord
Vid KV´s stämmor registrerar de närvarande sin närvaro. Skulle någon ej vilja
uppge sitt namn har KV inget att invända vid sådana tillfällen. (Påverkar dock
möjligheten rösta vid stämman). Närvarolistorna arkiveras tillsammans med
stämmoprotokoll.
Styrelse- och stämmoprotokoll sparas likaledes i moln, samt förvaras även
som underskrivna dokument i pappersformat.

•

Hur länge sparas uppgifterna?
Uppgifter om viss person, sparas så länge man är medlem och därefter så
länge det bedöms vara relevant, ex.vis om medlem önskar återinträda som
medlem, dock längst till föreningens upplösning.
Om medlem vill att man stryker dennes personuppgifter skall detta meddelas
KV skriftligen.

•

Kan man få information om vilka uppgifter som lagras om min person?
Man har enl. lag rätt att årligen få information om sina uppgifter KV har.

Styrelsen för Kolmårdsvind Ek. För.
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