Föreningen Svenska gården r.f. upprätthåller ett medlemsregister som också
Fastighets Ab Svenska gården r.f. kan använda. I registret hanterar vi person-, företags- och
förenings eller annan organisations uppgifter, som behövs för föreningarnas verksamhet.
Hur behandlar vi dina uppgifter?
Vi behandlar dina uppgifter för att kunna hantera ansökan, administrera ditt medlemskap
och tjänster hos oss. Dessutom skickar vi kallelser till möten, erbjudanden om deltagande i
olika aktiviteter som exempelvis program, kurser, resor, seminarier och utfärder.
Uppgifterna används också för fakturering av medlemsavgifter, tjänster och hyror.
Om du avbryter ditt medlemskap
Om du avbryter ditt medlemskap sparas inte dina uppgifter i vårt system.
Ändringar
Det är viktigt att du som medlem / organisation meddelar Föreningen Svenska gården när
dina uppgifter förändras. Svenska gården är angelägen om att uppgifterna är korrekta och
felaktigheter kommer att rättas snarast möjligt.
En person, förening, företag eller annan organisation vars uppgifter finns i medlemsregistret
har rätt att klaga på Svenska gårdens hantering av dennes uppgifter genom att skicka in en
klagan till Dataskyddsombudsmannen. Dataombudsmannens byrå
Medlemsregistret
Svenska gården upprätthåller sitt medlemsregister på OneDrive där styrelsen har utsett en
medlemsregisteransvarig i föreningen som har tillgång till medlemsregistret med lösenord
och ansvarar för föreningens medlemsregister. Svenska gårdens ordförande, sekreterare och
kassör har även tillgång till medlemsregistret.
Vi behandlar uppgifterna för att kunna hantera hyres och andra tjänsteansökningar och
administrera medlemskap hos oss. Dessutom skickar vi eventuella medlemsbrev från
föreningen, kallelser till möten, erbjudanden om deltagande i olika aktiviteter som
exempelvis program, kurser, resor, seminarier, utfärder. Uppgifterna används också för
fakturering av hyror eller annan tjänsteförsäljning samt medlemsavgifter. I registret noteras
följande uppgifter:
•

Person, förening, företag eller annan organisation
- namn
- adress
- telefonnummer
- e-post
- kontaktuppgifter, ordförande, sekreterare, kassör
- FO-nummer
- signum
- inskrivningsår
- förtroendeuppgifter, uppdrag inom föreningen

- hedersomnämnanden
- medlemsavgiftsbetalningsuppgifter
- behov av gårdens tjänster
- hyror
- uppgifter för fakturering
Uppgifterna samlas in från den registrerade själv.
Efter att medlemskapet upphört sparar vi inte uppgifterna i vårt medlemsregister.
Uppgifter om affärshändelser sparas enligt gällande bokföringslag.
Gällande medlemmar som innehaft förtroendeuppdrag sparar vi endast namn, datum,
förtroendeuppdrag och hedersomnämnanden.
Medlemmens rättigheter
Medlemmen har rätt till ett registerutdrag där det framgår vilka uppgifter som har sparats i
medlemsregistret. Utdraget erhålls per e-post eller per brev, kontakta Svenska gårdens
verksamhetsledare 044-0245 871 eller kansli@svenskagarden.fi
Medlemmen har rätt att korrigera sina uppgifter genom att kontakta Föreningen Svenska
gården r.f. Svenska gården ber medlemsföreningarna kontrollera sina uppgifter årligen.
En person / förening / organisation vars uppgifter finns i medlemsregistret har rätt att klaga
på Föreningen Svenska gårdens hantering av dennes uppgifter genom att skicka in en klagan
till Dataskyddsombudsmannen. Dataombudsmannens byrå

