Dataskyddspolicy för Salt i Sävar
Dataskyddsförordningen GDPR medför rutiner och restriktioner för behandling av personuppgifter.
Salt i Sävar, härefter bara kallad ”Salt”, behandlar personuppgifter i enlighet med
Dataskyddsförordningen och svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller
behandlade har du rätt till information som finns i detta dokument och på savarakyrkan.se.
Personuppgiftsansvarig
Salt i Sävar bedriver barn- och ungdomsverksamhet i nära samarbete med EFS i Sävar och
Sävaråkyrkan. Salt i Sävar är ansvarig för behandling av dina personuppgifter. Du kan komma i
kontakt med Salt genom ansvarig ledare för den verksamhet du är eller har varit med i
eller genom Sävar EFS enligt aktuell information på www.savarakyrkan.se.
Personuppgifter vi behöver
För att kunna arbeta med vår verksamhet har vi behov av att lagra och behandla personuppgifter.
Från dig som är medlem i Salt, EFS, Sävaråkyrkan, ledare, deltagare eller föreningsfunktionär behöver
vi oftast samla in namn, personnummer, adress, e-postadress telefonnummer samt eventuella
uppdrag som du har i föreningen. I samband med vår lägerverksamhet kan vi även behöva
kontaktuppgifter till målsmän eller annan anhörig.
I förekommande fall kan vi även behöva annan information som vi får från dig, t ex om allergier.
Uppgifter som är att anse som känsliga, t ex om hälsa, bara efter nödvändighet och med stöd i lag.
Behandling av personuppgifter
Personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lag och i enligt dataskyddsförordningen.
Personuppgifter används för:
̶
att vi ska kunna hålla kontakt med dig som medlem/deltagare/ledare/funktionär
̶
att medlemmar, deltagare, ledare, anställda och funktionärer ska kunna hålla kontakt
̶
att föra statistik
̶
att erhålla bidrag
̶
deltagarlistor till läger eller andra arrangemang
̶
utskick av nyhetsbrev och annan information från föreningen
̶
att tillgodose särskilda behov
Fotografering och publicering av bilder:
Genom att deltagare och ledare förekommer på bilder på webb och i tryck som Salt använder för att
informera medlemmar, deltagare och allmänhet om verksamheten kan bilder där du förekommer
lagras och publiceras. Samtidigt vill vi skydda enskildas personuppgifter. Du har alltid möjlighet att
meddela om du av någon anledning inte vill förekomma på sådana bilder. Meddela i så fall den som
fotograferar. Om du ser en sådan bild där du förekommer kan du i så fall först vända dig till den
kontaktperson som är angiven för verksamheten.
Överföring av personuppgifter
Salt i Sävar är barn och ungdomsorganisation för EFS i Sävar och Sävaråkyrkans barn och
ungdomsverksamhet och uppgifterna kan behandlas även inom dessa. Utifrån vilka verksamheter du
deltar i kan vi komma att skicka uppgifter vidare till Svenska kyrkan, kommun och studieförbund för
statistik, service, informationsutskick och bidrag.
För erhållande av kommunalt aktivitetsstöd lämnar vi uppgifter om deltagande vid barn och
ungdomsgruppers sammankomster. Se även information från Umeå kommun angående den
personuppgiftsbehandlingen.
Förtroendevalda, anställda och ledare kan bli omnämnda i mötesprotokoll och även registrerade i
EFS och Salts centrala register. Dessa organisationer och register lyder också under gällande
dataskyddsförordning och är personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden med gällande
avtal. Information om detta finns på www.efs.nu.
Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till företag som vi samarbetar med för
nödvändig behandling för vår räkning. Vi kan t ex lämna adressuppgifter för utskick av brev eller
e-post eller använda molntjänst på internet för hantering av information.

Skyddande av personuppgifter
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.
Genomförande
Salts ledare och personer ansvariga för administration i Salt, Sävar EFS och Sävaråkyrkan har
kännedom om och har blivit instruerade att följa denna policy och gällande dataskyddsregler.
Lagringstid
Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge du är aktiv i Salts verksamhet, samt att lagras
för EFS och Salts administrativa arbete i upp till sex år beroende på lagstiftning. Salt eller EFS kommer
därefter endast att lagra dina personuppgifter efter skyldighet av lag eller av rörelseintresse, om det
finns i arkivmaterial, t ex protokoll och publikationer.
Tillgång till uppgifter/begäran om radering/portering av uppgifter
Du har rätt till insyn i vilka personuppgifter som behandlas. Du har även rätt att begära att få
felaktiga personuppgifter ändrade eller raderade. Du kan även begära att få personuppgifter flyttade
till en annan aktör, s.k. dataportabilitet. Du kan komma i kontakt med Salt enligt kontaktmöjligheter
ovan eller en skriftlig begäran som skickas till: Salt, c/o EFS i Sävar, Sportlovsvägen 1, 918 32 Sävar.
Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/ Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella
klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas att du i första hand
vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.
Om du inte önskar få information eller viss information från oss kan du när som helst kontakta Salt
och begära att vi stoppar dessa utskick. Viss information som vi måste ge alla medlemmar enligt
stadgarna kommer vi ändå att skicka.

