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Information till medlemmar
I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), som trädde i kraft 2018-05-25,
har Riksorganisationen Same Ätnam ändrat rutiner och stärkt säkerheten kring
behandling av personuppgifter

Våra behov
Same Ätnam är en medlemsförening och behöver har en matrikel över
medlemmar, för att nå dessa med utskick, information och kallelser.
För detta ändamål behöver vi lagra namn, postadress och om medlemmen så
önskar: e-postadress och telefonnummer.

Dina rättigheter
Som medlem har du när som helst rätt att avsäga ditt medlemskap eller be om
att bli raderad ur registret. Detta gör du enklast genom att skicka e-post till:
kansli@sameatnam.se. I båda fallen raderas dina uppgifter.
Som medlem har också rätt att:
• få tillgång till dina personuppgifter
• få felaktiga personuppgifter rättade
• få veta hur länge vi kommer att lagra personuppgifterna
• lämna in klagomål till Datainspektionen.

Våra skyldigheter
Du ska som medlem vara säker på att vi hanterar dina personuppgifter på ett
säkert sätt.
Tidsfrist för radering är tre år efter senaste betalning av medlemsavgift eller på
medlemmens egen begäran.

Personuppgiftsansvariga
Styrelsen för Riksorganisationen Same Ätnam är personuppgiftsansvarig.
Kontakt: kansli@sameatnam.se
Personuppgifter kan komma att användas av extern posttjänst.
Personuppgifter kan komma att användas av Valberedning.

Rörande Landsmötet år 2020
Närvaro på mötet: För att det skall vara möjligt att delta på Landsmötet digitalt (på distans)
krävs e-postadress av deltagare för att kunna skicka inbjudan via Zoom.
Rösta på mötet: För medlem/ombud som skall rösta på distans krävs e-postadress,
telefonnummer samt personnummer. Detta för att det program vi använder för röstning kräver
inloggning genom Bank-id/Bank dosa.
Uppgifterna kommer endast att hanteras av tf ordf. Marita Granström, samt teknikansvarig
Liz-Marie Nilsen.
Dessa insamlade uppgifter kommer att raderas direkt efter avslutat möte 2020-06-13.
Kandidatpresentationer: Kandidatpresentationer med bild hanteras även av Valberedningen
(Theresé Hällsten, Leif Albinsson, Ulf Nårsa, ordf.)
Dessa kommer att visas digitalt i samband med Landsmötet, samt uppkopierat på plats.
Kopiorna kommer att samlas in och förstöras efter Landsmötet.
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