
GDPR
Registerbeskrivning (integritetspolicy)

Informationsregister om dataskyddsrelaterade frågor samt
dataskyddsredogörelse enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR (05/2018).

Alandia Strings r.f. (hädanefter "Alandia Strings”) fungerar som registerförare för
personuppgifter som vi samlar in i anslutning till kursverksamhet för att informera våra
medlemmar och kontaktpersoner I dataskyddsrelaterade frågor. Som registerförare ansvarar
vi för ifrågavarande personuppgifter och deras behandling. Vi tar denna uppgift på allvar och
därför samlar vi in endast sådana personuppgifter som är nödvändiga och skyddar dessa på
bästa möjliga sätt. Detta dokument beskriver hur vi behandlar personuppgifterna i fråga.

Alandia Strings ordförande fungerar som vårt dataskyddsombud och kan svara på dina
frågor om hur du kan vara säker att dina uppgifter skyddas på rätt sätt och övrigt om regler
för behandling av personuppgifter (GDPR). Alandia Strings styrelse ansvarar för
registerärenden.

Alandia Strings har ett medlemsregister i excelformat för varje läsår. Föreningens styrelse
har tillgång till dokumentet och personuppgifterna enligt rådande lagstiftning och förordning.
Endast utnämnda personer har rätt att behandla och upprätthålla uppgifterna i registret.
Användarna har tystnadsplikt. Ifall behandlingen sköts av en 3:e part garanterar vi genom
kontrakt att behandlingen sker enligt rådande lagstiftning och förordning.

Alandia Strings samlar in basuppgifter om sina medlemmar och kontaktuppgifter till
vårdnadshavare. Medlemsregistret innehåller följande uppgifter om Alandia Strings
medlemmar: namn, födelseår, adress, fiolgrupp, fiolstorlek, fiolnummer och
kontaktperson/vårdnadshavare och dennes telefonnummer och e-postadress.

Uppgift om födelseår behövs för att kunna ansöka om olika bidrag. På terminsfakturan står
det att när medlem betalat sin avgift godkänner hen, alltså ger sitt samtycke till, att vi samlar
in ovanstående uppgifter till vårt register.

Syftet med registret är att kunna kommunicera med föreningens medlemmar samt
kontaktpersoner/vårdnadshavare inför och under kurs.

Vi förvarar personuppgifterna endast så länge som krävs för att genomföra verksamheten i
enlighet med rådande lagstiftning. Uppgifterna tas bort av föreningen när medlemmarna har
slutat i föreningen och förstörs när de inte behövs mer. Personuppgifter som rör



kursdeltagare eller intresserade av kurs som slutar vid pågående kurs i förtid eller tackar nej
till plats tas bort om inget annat önskas (exempel på när person- eller kontaktuppgifter kan
behållas är bland annat då deltagare avbryter kurs på grund av sjukdom men önskar gå vid
senare kurstillfälle och därför vill få fortsatt kommunikation från Alandia Strings).

Var och en har enligt dataskyddsförordningen rätt att få veta vilka uppgifter om hen som har
lagrats i personregistret. Den registrerade kan begära granskning av sina uppgifter genom
att kontakta ledamot i föreningens styrelse eller genom att skicka ett e-brev till
alandiastringsrf@gmail.com.

Den registeransvarige ansvarar för att utan obefogat dröjsmål på eget initiativ eller på
yrkande av den registrerade rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i ett
personregister och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig,
bristfällig eller föråldrad. Den registrerade har rätt att kräva att en oriktig uppgift korrigeras.
Förändrade kontaktuppgifter kan meddelas till någon i föreningens styrelse eller genom
e-post till alandiastringsrf@gmail.com.

Den registrerade har rätt att begränsa hantering eller invända om användandet av insamlade
personuppgifter för informations- eller marknadsföringssyfte. Uppgifterna kan ändras eller
raderas genom att kontakta någon i föreningens styrelse eller genom e-post till
alandiastringsrf@gmail.com.

I enlighet med GDPR-lagstiftningen har du rätt att begära ut en kopia av den information
som Alandia Strings registerför om dig, detta gör du genom att skicka ett e-brev till
alandiastringsrf@gmail.com. Du har också rätt att kräva att Alandia Strings raderar alla de
person- eller kontaktuppgifter som föreningen registerfört gällande dig eller en kursdeltagare
för vilken du är målsman. Detta gör du på samma sätt genom att kontakta styrelsen på
ovanstående adress.

Den registrerade har alltid rätt att lämna in klagomål till myndigheterna över metoderna vi
använder. Klagomål i Finland görs till dataombudsmannen.
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