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DATASKYDDSFÖRORDNINGEN – VASA SVENSKA KVINNOKLUBBS MEDLEMSREGISTER 

Registeransvarig:  Vasa svenska kvinnoklubb r.f., Rådhusgatan 23, 65100 Vasa 
FO-nummer:  13.971 
Hemort:  Vasa 
Kontaktperson: Ordförande Berit Öhman, tel. 050 522 4570, e-postadress 

berit.ohman@netikka.fi 
 
Vasa svenska kvinnoklubb r.f. upprätthåller ett medlemsregister för att identifiera medlemmarna och för 

kontaktverksamheten till medlemmarna: allmän information, medlemsbrev, möteskallelser samt annan 

kommunikation i anknytning till medlemskapet (Personuppgiftslagens 8 §, Föreningslagen 10 §). 

Registrets sakinnehåll 

Grundläggande uppgifter om medlemmen: Medlemmens för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-
postadress, födelseår. 
Personuppgifterna samlas in genom en skriftlig medlemsansökan. 

Uppdatering av kontaktuppgifter 

Kontaktuppgifter uppdateras med information erhållen av den registrerade samt ur allmänna 
adressregister. Felaktiga kontaktuppgifter uppdateras direkt de uppdagas. 

Utlämning av uppgifter i regel 

Inga uppgifter ur registret lämnas ut till tredje part. 

Principer för skydd av registret 

Vasa svenska kvinnoklubbs medlemsregister behandlas förtroligt. Registret är ändamålsenligt skyddat för 
utomstående. Registret bevaras i pappersformat av ordförande enbart i låsta utrymmen. 

Rätt till insyn 

De registrerade har med stöd av personuppgiftslagen och GDPR rätt att få insyn i vilka uppgifter som har 
registrerats om dem i medlemsregistret. Begäran om insyn i registret ska skickas elektroniskt eller 
framföras personligen till ordförande. När begäran om insyn framförs personligen ska ett giltigt officiellt 
identitetsbevis med bild uppvisas. Ifall begäran skickas elektroniskt ska den skickas från den e-post som är 
registrerad i medlemsregistret. 

Uppdatering av information 

Medlemmen uppger sina namn- och kontaktuppgifter vid ansökan om medlemskap. Därefter uppdateras 
uppgifterna via postens adresstjänst. Helst ser vi att medlemmen själv uppdaterar sina kontaktuppgifter 
via kontaktformuläret på hemsidan. 

Användning av registret 

Vasa svenska kvinnoklubbs ordförande administrerar de egna medlemmarna. 
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BAKGRUND 

Den 25 maj 2018 trädde EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) 

i kraft. Förordningens ändamål är att reglera hur personuppgifter används i företag och organisationer. 

Uppgifter kan vara registrerade i datasystem, men förordningen gäller även persondata som är sparade 

på papper.  

Enligt dataskyddsförordningen ska personuppgifter: 

 behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade 

 behandlas konfidentiellt och säkert 

 insamlas och behandlas i ett visst, uttryckligt och lagligt syfte 

 insamlas endast i den grad som de behövs med tanke på syftet med behandlingen av 
personuppgifter 

 alltid uppdateras vid behov – inexakta och felaktiga personuppgifter ska raderas eller rättas utan 
dröjsmål 

 förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade endast så länge som är 

nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. 

Dataskyddsprinciperna ska iakttas i alla faser i behandlingen av personuppgifter. Registeransvarig ska 

kunna visa att dataskyddsprinciperna iakttas. 

På dataskyddsombudsmannens hemsida https://tietosuoja.fi/sv/dataskydd finns detaljerade uppgifter om 

förordningen. 
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