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PERSONUPPGIFTER
I vår föreningsverksamhet samlar vi in medlemmars personuppgifter för att uppfylla avtalet om
medlemskap och tillvarata medlemmarnas intressen. Personuppgiftshanteringen stöds också av varje
medlems samtycke.
Uppgifterna innefattar namn och kontaktuppgifter som postadress, telefonnummer och epost-adress. Vi
samlar även in uppgifter om födelseår för att kunna ansöka om åldersrelaterade bidrag, samt diplom
och uppgifter om genomförda Reiki-kurser för att bestyrka behörighet till olika verksamheter. Uppgift
om medlemskap i annan förening lagras för att kunna erbjuda rabatterat medlemskap. Uppgift om ev
allergier sparas då vi ofta erbjuder någon form av förtäring på våra möten. För styrelsemedlemmar och
övriga funktionärer kan extra uppgifter om uppdrag, erfarenhet och kompetens samlas in.
Alla dessa uppgifter hanteras enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och Bokföringslagen (1999:1078).
LAGRING
Personuppgifterna lagras så länge som personen är medlem. Om någon skriftligt begärt utträde ur
föreningen, eller enligt styrelsebeslut blivit utesluten raderas personuppgifterna direkt. En medlem som
inte betalt medlemsavgiften finns kvar i registret till registeruppdateringen efter årsmötet.
Har någon person ansökt om att bli medlem, men inte fullföljt processen med betalning kan uppgifterna
finnas kvar som längst till registeruppdateringen efter årsmötet.
SEKRETESS OCH SÄKERHET
Medlemmarna kan vid behov få varandras kontaktuppgifter. Den som inte vill lämna ut sina uppgifter till
alla medlemmar meddelar detta till personuppgiftsombudet.
Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar och andra föreningsfunktionärer kan offentliggöras och spridas
via andra informationskanaler, t.ex. på vår hemsida och sociala media. Det kan även spridas information
om deras erfarenhet och kompetens. Detta gäller även dem som är nominerade till olika poster.
För övrig delas inte personuppgifter i medlemsregistret ut till någon utanför föreningen, utan hanteras
med fullständig sekretess. De förvaras säkert så att obehöriga inte får tillgång till dem.
RÄTTIGHETER
Man kan alltid ta tillbaka ett samtycke om godkännande att vi lagrar uppgifter. Kontakta i så fall
personuppgiftsombudet. Dock behöver vi alltid ha kvar någon form av kontaktinformation till varje
medlem.
Man har rätt att begära rättelse eller radering av uppgifter om sig själv.
En gång per år har man rätt att kostnadsfritt få registerutdrag av sina personuppgifter. Då lämnas en
skriftligt undertecknad ansökan till personuppgiftsombudet. Sedan får man personligen hämta dem hos
personuppgiftsombudet.
Mer information om dina rättigheter: Dataskyddsförordningen
KONTAKT
Personuppgiftsansvarig
Reiki-Ringen i Väst, org.nr: 802529-3278

c/o Reiki-kliniken, Vegagatan 1, gatuplan, 413 11 Göteborg
info@reikiringenivast.se
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