EFS Västerbottens hantering av personuppgifter
Information till dig som har en prenumeration på EFS Västerbottens tidning
Vårt Budskap eller annonserar i tidningen.
Från den 25 maj 2018 gäller en ny EU-förordning: GDPR (General Data Protection Regulation),
vilken ersätter den tidigare svenska Personuppgiftslagen (PUL).
EFS vill hålla en hög nivå av skydd för din personliga integritet. I och med GDPR behöver vi informera
om EFS hantering av personuppgifter framöver.
För dig har en prenumeration på eller annonserar EFS Västerbottens tidning Vårt budskap blir det
inte så stor skillnad mot hur det varit tidigare men kraven på hur vi som organisation får behandla
personuppgifter skärps. Bland annat måste vi informera mera och här nedan finns en kort
sammanfattning till dig.
Mer information om hur EFS behandlar personuppgifter finns på
www.efsvasterbotten.se/efs/personuppgiftsbehandling.
EFS Västerbotten är Personuppgiftsansvarig
EFS Västerbotten, org.nr 894000-2952 ( i fortsättningen ofta bara benämnd ”EFS”) behandlar
personuppgifter i enlighet med svensk lag och är den personuppgiftsansvarige för behandlingen av
dina personuppgifter. Du kan komma i kontakt med den personuppgiftsansvarige genom att vända
dig till EFS Västerbottens kansli, tel 090-125810. Du kan också kontakta oss med epost till
efs@efsvasterbotten.se.
Behandling av personuppgifter
Namn och adresser till alla som själv prenumererar, mottar tidningen genom en föreningsprenumeration eller får tidningen på annat sätt lagras och behandlas i vårt prenumerantregister för
att vi ska kunna skicka ut tidningen och information om EFS och Salts verksamhet. För den som
betalar en eller flera prenumerationer eller betalar annonser eller gör någon annan inbetalning till
EFS Västerbotten lagras dessutom uppgifter i vårt ekonomisystem som är nödvändiga och relevanta
gentemot bokföringslagen och för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot inbetalaren.
Personuppgifter vi behöver
Följande uppgifter registreras eller kan komma att registreras om dig för nämnda ändamål: Namn,
adress, personnummer, telefonnummer, föreningsnamn eller företagsnamn, belopp och andra för
den ekonomiskt-administrativa hanteringen relevanta uppgifter som du eventuellt lämnar i samband
med inbetalningen.
Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi varsamhet i förhållande till bedömd risk för att
undvika att de förstörs, används på felaktigt sätt och för att förhindra obehörig tillgång.
Överföring av personuppgifter
Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till företag som vi samarbetar med för
nödvändig behandling för vår räkning eller för att fullgöra åtaganden mot dig. Vi kan t ex lämna
adressuppgifter för utskick av brev eller använda molntjänst på internet för hantering av information.

Lagringstiden
Dina personuppgifter kommer att behandlas för det aktuella ändamålet under den tid
prenumerationen gäller och tas bort inom två år efter det att den upphör. Uppgifter som gäller
inbetalningar sparas enligt bokföringslagen i minst sju år.
EFS kan även komma att fortsätta lagra personuppgifter om det följer någon sådan skyldighet av lag
eller av rörelseintresse om det finns i arkivmaterial, t ex i protokoll.
Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få
tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga
personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad. En
begäran om något av det nämnda kan skickas till EFS Västerbottens kansli.
Skulle du uppleva att EFS eller Salt inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända
dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål. För att vi ska kunna
hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi att du vänder dig till oss i första hand. Det är viktigt att du
som deltagare och ledare i vår verksamhet kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter
behandlas.
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