
INFORMATION OM SÄRÖ KULTURARVS VÄNNERS BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Särö Kulturarvs Vänner är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi

behandlar om dig som medlem i Vänföreningen.

Vilka personuppgifter avses? 

Dina personuppgifter såsom namn, e-post, telefonnummer m.m. kommer att behandlas av 

Vänföreningen i syfte att administrera ditt medlemskap i Vänföreningen. Om du inte

tillhandahåller de efterfrågade personuppgifterna kommer Vänföreningen följaktligen inte ha

möjlighet att administrera ditt medlemskap.  

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

Behandlingen grundar sig på fullgörandet av avtalet avseende ditt medlemskap i 

Vänföreningen. Behandlingen är enligt bedömning nödvändig för Vänföreningen att

administrera ditt medlemskap i enlighet med ditt önskemål att bli medlem hos oss. Dina 

personuppgifter kommer att lagras av Vänföreningen till dess du avregistrerar dig som

medlem. 

Vänföreningen skickar nyhetsbrev via e-post för att informera dig om förnyelse av 
medlemskap samt aktuella händelser. Du kan alltid avregistrera dig från dessa via en länk i 
våra nyhetsbrev.
Vänföreningen skickar information via posten till den postadress du anmält. 

Dina rättigheter 

Du har rätt att av Vänföreningen begära tillgång till och rättelse eller radering av dina

personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har slutligen rätt att ge in 

klagomål avseende Vänföreningen behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Du kan kontakta Vänföreningen styrelse för mer information om dessa rättigheter.

Bilder på hemsidan samt publiceringar på sociala medier

Vi tar ofta bilder och i vissa fall filmsekvenser vid de events som vi anordnar. Dessa kan 
komma att publiceras på vår hemsida och/eller våra kanaler i sociala medier utan samtycke 
från alla som syns på bilden. Om du vill delta vid ett event men inte bli fotograferad ber vi 
dig meddela detta i samband med anmälan eller vid eventet så respekterar vi ditt önskemål.
Vår tanke när vi väljer att publicera en bild är att den ska fylla ett syfte och inte upplevas 
kränkande eller utpekande för någon individ eller grupp. Om du trots detta anser att vi 
gjort en publicering av en bild eller ett inlägg som identifierar dig personligen och som du 
inte känner dig bekväm med, kontakta oss så tar vi omgående bort bilden såväl externt som 
internt.




