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Skydd av dina personuppgifter 
 T38 Vänners personuppgiftspolicy 

Som medlem i T38 Vänner är det viktigt att du vet hur vi hanterar dina personuppgifter. Från och med den 25 
maj 2018 följer vi och resten av EU den nya dataskyddsförordningen GDPR. 
Syftet med GDPR är att stärka din personliga integritet och särskilt din rätt till skydd av dina personuppgifter. 
Förordningen ersätter den svenska personuppgiftslagen. 

Vad är personuppgifter? 
En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till dig: bilder, adress, telefonnummer m m. T38 Vänner 
hanterar dina personuppgifter i bokföringsprogrammet Visma Förening. Det innehåller bland annat ditt namn, 
medlemsnummer, adress, telefonnummer och e-postadress samt för vissa födelsedatum eller personnummer. 

Vad har vi uppgifterna till? 
Vi hanterar dina personuppgifter bland annat för att 
- göra medlemsutskick (T38 Info) med medlemsinformation och kallelse till möten och andra aktiviteter, 
exempelvis medlemsdagar. 
- medlemmarna skall kunna logga in på de lösenordsskyddade medlemssidorna på hemsidan. 
- för att vi skall kunna ansöka om tillträde till militära skyddsobjekt för våra medlemmar. 
- för att kunna registrera personuppgifter i samband med tecknande av olycksfallsförsäkring för våra 
medlemmar. 

Hur hanterar vi uppgifterna? 
Vi är personuppgiftsansvariga och hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. Det innebär bland annat att vi 
ser till att 
- ha ett tydligt syfte 
- ha en rättslig grund 
- skydda uppgifterna 
Vi sprider inte personuppgifterna till tredje part . Uppgifter om medlemmar som upphört med sitt medlemskap 
raderas ur medlemsregistret efter cirka två år. 

Medlemsmatrikel 
Under den lösenordsskyddade medlemssidan på föreningens hemsida publicerar vi en aktuell medlemsmatrikel 
som innehåller namn, adress, telefonnummer och e-postadress för alla medlemmar.  För detta krävs samtycke 
från medlem som skall finnas med i den offentliga medlemsmatrikeln .  Samtycke ges i och med att du betalar 
din medlemsavgift (se nedan). 
Personuppgifter för barn under 18 år som ingår i familjer med familjemedlemskap publiceras inte. 
De som blir tillfälliga medlemmar till årets slut i samband med särskilda evenemang med T38 tas inte med i den 
öppna matrikeln förrän de ansöker om fortsatt medlemskap. 

Dina rättigheter 
Du kan efter begäran få ett utdrag ur medlemsregistret som visar vilka personuppgifter som vi har om dig. 
Du har rätt att begära att vissa personuppgifter om dig stryks ur medlemsregistret, under förutsättning att de 
inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in. 

Samtycke 
Genom betalning av årsavgiften godkänner du att vi får registrera dina personuppgifter enligt ovan i vårt 
medlemsregister.  
Om du inte samtycker trots att du fortfarande vill vara medlem, kontakta då förenings personuppgiftsansvarige 
(normalt ordföranden) eller personuppgiftsbiträde (normalt kassören). Vem det för tillfället är framgår på 
hemsidan, www.t38.se, under kontakt. 

http://www.t38.se/

