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Så behandlar Engelnet ekonomisk förening dina personuppgifter 
 

Du skall kunna känna förtroende för att dina personuppgifter behandlas korrekt enligt EU:s 
dataskyddsförordning (GDPR). Styrelsen vill därför informera dig om hur personuppgifter 
behandlas med anledning av ditt medlemskap i Engelnet. Korrekta personuppgifter är en 
förutsättning för medlemskapet. 

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 detta, kontaktar du Engelnets styrelse enligt nedan. 

Styrelsen utser en registeransvarig person, vanligen sekreteraren, som ansvarar för att hålla de 
lagrade personuppgifterna uppdaterade och säkert förvarade. 

Vilka personuppgifter samlar vi in?  

Engelnet hämtar in uppgifter direkt från dig eller från offentliga källor såsom Lantmäteriet. Dina 
uppgifter lagras i den omfattning som anges i föreningens stadgar, paragraf 6.För dem som har 
förtroendeuppdrag i Engelnet lagrar vi även uppgifter om dessa uppdrag. Uppgifterna behålls 
under hela tiden som ett medlemskap löper. Den registeransvarige kan också göra 
arbetsanteckningar, tex om avtal som är utsänt för påskrift. 

I vissa fall kan uppgifter finnas kvar längre, t.ex. anteckning om en förtroendevalds engagemang 
i Engelnet.  

Varför behandlar vi dina personuppgifter?   

Medlemskapet i en ekonomisk förening innebär ett delägarskap. Föreningen måste veta vilka 
medlemmarna är för att kunna bevaka att varje medlem fullgör sina skyldigheter och får tillgång 
till sina rättigheter. Föreningen måste också ha korrekta uppgifter om anslutna fastigheter, bland 
annat vid eventuall felsökning eller reparationer av nätet. 

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 Service 
Delivery AB. 

Dina rättigheter 

Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om behandlingen av dina 
personuppgifter. En sådan begäran skickas till styrelsen. 

Du kan också begära att personuppgifter rättas, raderas eller blockeras genom att kontakta 
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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: styrelse@engelnet.nu 


