Till medlemmarna i Svenska Fyrsällskapet
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsforrrdnnnnenn eneraa Data Prrtectnrn Renuaatnrn 2066/679n
DPRn n kraft. Därfor vnaa vn ne er nnfrrmatnrn over de data srm Svenska Fyrsäaaskapet samaar nn rch aanrar
rm dnn srm medaem.
Typ av data som vi samlar in
Vn samaar endast nn de persrnanna data srm nn frnvnaannt forser rss med.
De data vn samaar nn är namnn fodeasedatumn prstadressn aandn e-manaadressn teaefrnnummern katenrrn av
medaemskapn samt vnaket ar medaemmen nnträdde srm medaem n Svenska Fyrsäaaskapet. Vn rennstrerar rcksa
nnbetaada medaemsavnnfter.
Namnn prstadressn aandn e-manaadress samt teaefrnnummer används for utsknck av nnfrrmatnrn krnnn
forennnnens aktnvnteter rch pubankatnrner. Katenrrn aanras for att rätt medaemsavnnft skaaa debnteras. nnträdesar
aanras for att se hur aänne medaemmar stannar kvar n forennnnen. Fodeasedatum samaas nn for att forennnnen
ska kunna ha en oversnkt over det samaade medaemskapets aadersprrfa rch for att säkra atervä̈ten.
Grund för lagring av personlig data
När vn aanrar persrnanna data nor vn det for att upprätthaaaa forennnnens medaemsrennstern for att admnnnstrera
nnbetaannnn av medaemsavnnftn for utsknck av medaemstndskrnften Baänket rch andra pubankatnrner. Dessutrm
aanrar vn persrnanna data for att krmmunncera med vara medaemmar krnnn forennnnens aktnvnteter.
Lagring av personlig data
Dnna persrnanna data sparas sa aänne du är medaem n Svenska Fyrsäaaskapet. Om medaemsavnnft nnte betaaas
under en pernrd av tva ar n radn rensas medaemsrennstret fran persrnanna data. Om du väajer att sjäav utträda
ur forennnnen tar vn brrt dnna persrnanna data n samband med att du meddeaar rss dntt utträde.
Säkerhet
Vn använder ett nnternt medaemsrennster samt en ëtern nyhetsbrevstjänst. Vn använder rcksa en ëtern aktor
for dnstrnbutnrn av medaemstndskrnften Baänket. Medaemsrennstern nyhetsbrevstjänsten samt dnstrnbutnrnen av
tndskrnften Baänket uppfyaaer säkerhetskraven n dataskyddsforrrdnnnnen.
Dina rättigheter
Du har aaatnd rätt att veta vnaka persrnanna data vn aanrar rch använder rorande dnn. Du har rätt att benära ut
en krpna av denna data. Du har rcksa rätt att benära rättnnnn av feaaktnn data srm aanrats rm dnn. Du har
rcksa rätt att benära att dnn persrnanna data raderas n samband med enet utträde.
Vnd franrr vänannen krntakta Svenska Fyrsäaaskapets

DPR-ansvarnne pa manaadress: ndpr@fyr.rrn

