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Policy för behandling av  personuppgifter  GDPR 

25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddförordning General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft, 
vilket bland annat innebär hårdare krav på hantering av personuppgifter.  
Krokviks Samfällighetsförening (Kroksam) hanterar personuppgifter enbart för ändamål som är 
kopplat till verksamheten. Här nedan förklarar vi vad den nya dataskyddspolicy som Kroksam inför 
kommer att innebära, till exempel vilka personuppgifter som Kroksam behandlar, för vilka ändamål 
denna behandling sker och vilka rättigheter du som registrerad har samt var du kan vända dig om du 
har frågor kring Kroksams användning av dina personuppgifter. 

Kroksams policy för behandling av personuppgifter: 

I enlighet med General Data Protection Regulation, GDPR, hanteras enbart medlemmarnas och 
föreningens samverkares personuppgifter för specifika syften. Dessa syften är kopplade till att 
uppfylla legala krav på verksamheten som sådan. 
 
Föreningens ändamål är att förvalta gemensamhetsanläggningen Åsa ga:12 innehållande 
grönområden, vägar, parkeringar, kvartershus med sophantering, elledningar och belysning. 
Föreningen har 57 st. delägarfastigheter. 
 
Alla uppgifter vi hanterar hämtas dels direkt från dig som ägare till fastighet ingående i Åsa ga:12 dels 
från Lantmäteriet.  
För att kunna administrera och ekonomisk driva verksamheten behöver vi dina uppgifter som bland 
annat innefattar fastighetsbeteckning, namn, postadress, telefonnummer, e-postadress, samt 
inbetalningar.  
För de medlemmar som uppbär arvode hanteras dessutom personnummer samt bankkontonummer. 
 
På Kroksams hemsida (www.kroksam.se) delas information om verksamheten.  
Personuppgifter kan förekomma i verksamhetsrelaterade dokument som till exempel protokoll samt 
på bilder. På hemsidan finns inga listor med uppgifter om delägarfastigheternas ägare. 
 
Lagring av personuppgifter sker i en molntjänst dit enbart föreningens styrelsemedlemmar har 
tillträde. Arkiverade handlingar som bokföring och styrelseprotokoll förvaras avskilt i ett låst 
arkivskåp. 
 
Kroksam lämnar normalt inte ut medlemmars eller samverkares personuppgifter till externa parter. 
Det enda undantaget är om ändamålet kräver att namn och kontaktuppgifter delas.  
 
Genom att delta i föreningens aktiviteter kan du förekomma på bild där aktiviteten redovisas. 
 
Personuppgifterna sparas och bearbetas så länge ändamålet eller lagstiftningen kräver det. Om du 
vill uppdatera din kontaktinformation eller ställa frågor runt vår persondatahantering kontakta 
Kroksams styrelse.  

http://www.kroksam.se/

