
  

 

Så behandlar Engelnet ekonomisk förening dina personuppgifter 
 

Vi inom Engelnet ser det som en 

förtroendefråga att dina personuppgifter 

behandlas korrekt enligt EU:s 

dataskyddsförordning (GDPR) och vill 

härmed informera dig om behandlingen av 

personuppgifter med anledning av ditt 

medlemskap i Engelnet. Vi behöver hantera 

och lagra dina uppgifter för att du ska kunna 

vara medlem i Engelnet. 

 

Vem är ansvarig för behandlingen av dina 

uppgifter? 

Det är Engelnets styrelse som är ansvarig för 

behandlingen av dina personuppgifter. Om du 

har frågor som rör behandlingen av dina 

personuppgifter kontaktar du Engelnets 

styrelse enligt nedan. 

 

Vilka personuppgifter samlar vi in? 

Engelnet hämtar in uppgifter direkt från dig. 

Dina uppgifter lagras i den omfattning som 

anges i föreningens stadgar, paragraf 6.  

Dina uppgifter kompletteras och uppdateras 

av föreningens sekreterare (eller utsedd 

registeransvarig). 

För de som har förtroendeuppdrag i Engelnet 

samlar vi även in uppgifter om dessa uppdrag. 

Uppgifterna behålls under hela tiden som ett 

medlemskap löper. 

När ett medlemskap upphör på egen skriftlig 

begäran sparas uppgifterna ytterligare cirka 

tre månader efter utgången av det kalenderår 

då medlemskapet upphörde. 

I vissa fall kan vissa uppgifter finnas kvar 

längre, t.ex. anteckning om en 

förtroendevalds engagemang i Engelnet. 

Om du begär att alla eller vissa 

personuppgifter skall tas bort kan du inte 

längre vara medlem i Engelnet.   

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

Som en förutsättning för att du ska kunna vara 

medlem behöver vi registrera uppgifter om 

dig för att hantera ditt medlemskap men också 

för att ta fram underlag för debitering samt 

informera dig och alla andra medlemmar om 

Engelnets verksamhet. 

 

Vilken laglig grund har vi för att behandla 

dina personuppgifter? 

Engelnet behandlar primärt dina 

personuppgifter för att uppfylla sina 

skyldigheter enligt det ingångna avtalet om 

medlemskapet och har ett berättigat intresse 

av att kunna tillhandahålla en bra tjänst till 

sina medlemmar. 

 

Hur länge behandlar vi dina 

personuppgifter? 

Dina uppgifter sparas cirka tre månader efter 

utgången av det kalenderår då utträde ur 

föreningen skriftligt anmälts eller till slutet av 

kvartalet efter ett årsmöte om 

medlemsavgiften ej erlagts. 

Engelnets räkenskaper sparas i enlighet med 

reglerna för ideella föreningar.  

       

Utlämnande av dina personuppgifter 

I de fall Engelnet nyttjar externa parter för 

tjänster som kräver personuppgifter, 

överlämnas personuppgifter till dessa i 

nödvändig utsträckning och då upprättas 

regelmässigt personuppgifts-biträdesavtal. 

Detta gäller t.ex. vår kommunikationsoperatör 

Zitius. 

 

Dina rättigheter 

• Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt 

få information om behandlingen av dina 

personuppgifter. En sådan begäran skickas till 

Engelnet.   

• Du kan också begära att personuppgifter 

rättas, raderas eller blockeras genom att 

kontakta Engelnet. Radering kan dock 

innebära utträde ur Engelnet. 

• Du kan anmäla om du vill att dina uppgifter 

inte längre ska behandlas av Engelnet för e-

postutskick, till exempel kallelser till möten. 

• Du kan lämna klagomål om Engelnets 

hantering av dina personuppgifter direkt till 

myndigheten Datainspektionen 

(www.datainspektionen.se) 

 

Har du frågor som rör behandlingen av 

dina personuppgifter? 

Kontakta Engelnets styrelse 

Kontaktuppgifter: 

Rolf A Hellström, styrelseledamot 

adress: Relävägen 4, 722 24 Västerås 

e-post: rolfahellstrom@gmail.com 

tel: 0736 00 61 70 

mailto:rolfahellstrom@gmail.com

