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Följande är ett dokument som redogör hur Statsvetenskapliga Klubben vid Åbo Akademi r.f

(hädanefter SFklubben) samlar och förvaltar sina medlemmars personuppgifter.

För att bli medlem i SF-klubben bör man ange sitt fullständiga namn och hemort till

föreningens medlemsregister. Utöver detta kan nya medlemmen ange sin postadress samt

e-postadress.

Personuppgifternas ändamål och den lagliga grunden

Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och

organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

E-postlistans ändamål

E-postlistans ändamål är att samla föreningsmedlemmars e-postadresser för att skicka ut

föreningens veckomail, möteskallelser samt allmännyttig information till föreningens

medlemmar.

Ändamål för samlande av postadress

Medlemmars postadresser används för att skicka ut föreningens två medlemstidningar samt

inbjudan till föreningens årsfest. Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c

(rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av

personuppgifter). Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och

bokföringslagen. Den rättsliga grunden för insamling av den registrerades e-post samt

postadress baserar sig på artikel 6.1.f (SF-klubben behöver uppgifterna för att kunna

genomföra evenemanget).

Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse, samt SF-klubbens medlemstidningars

redaktioner.



Lagringsperioden

Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter. För registrerade

som erhållit Evig SF medlemskap, raderas personuppgifter på begäran.

Rättigheter

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av

sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina

uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen, detta gäller inte personuppgifter

som tillhandahållits genom artikel 6.1.f (SF-klubben behöver uppgifterna för att kunna

genomföra evenemanget). Rätten till dataportabilitet är med stöd av artikel 20.1.a och 20.1.b

inte möjlig att utöva.

Klagomål

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till

Dataskyddsmyndigheten.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter

Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga

medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.


