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Viktig information till alla medlemmar i Västerås Konstförening om 

hantering av personuppgifter 
 

Har Du hört talas om GDPR? Det står för General Data Protection Regulation och är en ny 

dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska 

personuppgiftslagen (PuL). Det är viktigt att Du som medlem i Västerås Konstförening känner Dig 

trygg med hur vi hanterar Dina personuppgifter. Därför vill vi berätta hur vi samlar in, behandlar och 

delar med oss av de data som vi sparar hos oss. 

GDPR kräver att Du aktivt godkänner att vi använder Dina personuppgifter såsom vi beskriver. 

Vi ber Dig att göra detta genom att svara på detta mejl och då skriva: ”Jag godkänner mina 

personuppgifter används så som beskrivs i VKF:s mejl.” 

Vi använder oss enbart av sådana personuppgifter som Du själv meddelat oss när Du anmälde dig 

som medlem respektive när Du anmäler dig till något av våra arrangemang.  

Personuppgifterna sammanställs i en digital medlemslista som innehåller namn på Dig och ev 

anhörigmedlem, postadress, telefonnummer och e-postadress som du själv uppgivit vid anmälan om 

medlemskap. (Vi uppskattar verkligen om Du lämnar oss dessa uppgifter eftersom de underlättar för 

oss vid utskick och vid kontakter med dig.)   I medlemslistan noterar vi också om Du anmält en ny 

medlem och därmed är berättigad till en extralott i medlemslotteriet.  Däremot innehåller 

medlemslistan inga personnummer. Uppgifterna används endast för föreningens administration av 

avgifter, utskick och medlemslotteri. En styrelsemedlem är personuppgiftsansvarig med uppgift att 

säkerställa att personuppgifterna alltid hanteras skyddade från intrång, t ex med säkert 

lösenordsskydd.  

Deltagarlistor och väntelistor för föreningsarrangemang upprättas baserade på inkomna anmälningar. 

Anmälningar och listor hanteras så att innehållet inte blir känt för utomstående. I hanteringen ingår en 

kontroll av att den som anmält sig är medlem i föreningen. Listorna raderas då de inte längre behövs. 

Vissa av våra arrangemang får sponsorstöd av SENSUS som då kräver att vi lämnar uppgifter om 

vilka som deltar. I sådana fall kan vi vid anmälan begära uppgift om personnummer om detta är ett 

myndighetskrav. 

Föreningens utlandresor hanteras av en extern arrangör. Denne begär vid anmälan in sådana 

personuppgifter som myndigheter och flygbolag fordrar, t ex passuppgifter. Föreningen har ingen del i 

denna personuppgiftshantering. Föreningen kan dock medverka till att en namnlista distribueras 

enbart till deltagarna i samband med arrangemanget. Om Du inte vill vara med i en sådan lista så skall 

detta anges i Din deltagaranmälan. 

Namnen på vinnarna i medlemslotteriet läggs ut på hemsidan efter dragningen och avlägsnas då 

vinsterna fördelats. 

En medlem som den 31 oktober inte betalt innevarande års avgift deltar inte i medlemslotteriet men 

kvarstår i medlemslistan ytterligare ett år och stryks därefter om påföljande årsavgift inte betalas. Du 

avlägsnas också från medlemslistan om du meddelar föreningen att Du önskar utträda.   


