Så här hanterar Föreningen Sesam dina personuppgifter
Som säkert de festa märkt av, den 25 maj 2018 så började en ny EU-förordning gälla för
hur personuppgifter behandlas (GDPR, General Data Protection Regulation). Kraven
skärps bland annat för hur personregister hanteras och informeras om.
Vilka uppgifter om dig har vi?
De här uppgifterna kan vi ha om dig som medlem:
Personnamn
Adress
Telefonnummer (frivilliga uppgifter)
E-post (frivilliga uppgifter)
Ålderman/gesäll/lärling/funktionär/styrelsemedlem
Fröerbjudanden och medlemsregister i Årsboken i tryckt form.
Foton från träfar kan publiceras i SesamNytt Facebook och på hemsidan.
Hur lagras uppgifterna om dig?
Dina kontaktuppgifter lagras elektroniskt och är bara tillgängliga för föreningens styrelse samt de
som hanterar medlemsutskick och liknande. Inga uppgifter används i kommersiellt syfte eller delas
vidare utanför föreningen. Inga personnummer lagras.
Varför register?
Medlemsregistret behövs för at kunna sända ut medlemstidning och föreningsinformationt samt
för at hantera fröbank och historik.
Medlemsmatrikeln publiceras i årsboken för at medlemmar ska kunna kontakta varandrat för at
medlemmar ska kunna nå fröerbjudarna och även i övrigt kunna kontakta varandra samt för at
kunna kontrollera at beställarna är medlemmar.
Hur påverkar du dina uppgifter?
Vill du at dina personuppgifter ändras eller tas bort ur medlemsregistrett kontakta föreningens register- ansvarige. Men vi måste ha dit namn och adress för at du ska kunna stå som medlem. Övriga uppgifter är frivilliga.
Vill du ändra eller dölja uppgifter i medlemsmatrikeln i årsbokent kontakta årsboksredaktören.
Hur samtycker du till deta?
Från och med 1 oktober 2018t då föreningens nya verksamhetsår startart så vet vi at du samtycker till
vilka uppgifter vi lagrar och hur vi hanterar dem i och med at du betalar medlemsavgiften för
2019t dvs för verksamhetsåret 1/10 2018 - 30/9 2019.
Har du frågor om hur föreningen hanterar personuppgifter?
Kontakta i så fall någon i föreningens arbetsgrupp för GDPR: M 2595 Florian Maindl, M 257 Börje Borgström eller M 1839 Lena Ansebo.

