DATASKYDDSBESKRIVNING
Meddelande till den registrerade om behandlingen av personuppgifter inom den Hållbart initiativ rf.

1. Den personuppgiftsansvarige
Hållbart initiativ rf
Pär Eriksson
ordförande
Tfn. 0457 0721073
par@aland.net
Dataskyddsombud
Gard Larpes
larpes@aland.net
Tfn. 050 5664770

2. Syftet med och rättslig grund för behandlingen
Behandlingen grundar sig på lag (GDPR artikel 6 punkt 1 a).
Behandlingen grundar sig på lag (Finlands dataskyddslag 4§).
Hållbart initiativ rf är en politisk intresseförening som samlar likasinnade för att enligt demokratiska politiska
medel tillsammans påverka samhället och dess utveckling mot större hållbarhet.
Hållbart initiativ rf deltar i politiska val vid Ålands lagtingsval samt i lokala kommunalval.
Hållbart initiativ rf skapar en gemensam plattform samt arrangerar tillställningar för sina medlemmar och övriga
intresserade, samt ger dem möjlighet att tillsammans delta i samhällsdiskussioner och möten.
Personuppgifter hanteras vid skötsel av dessa uppdrag.
Behandlas särskilda kategorier av personuppgifter enligt artikel 9;
Registreringen kan omfatta politisk åsikt då föreningen är politisk, varmed behandlingen av dessa
särskilda kategorier av personuppgifter baserar sig på lag (artikel 6 a samt artikel 9.2.a).

3. Kategorier av registrerade och personuppgiftsgrupper i anslutning till dem
Registret utgörs av 1) medlemsregister samt 2) register för intresseanmälan, vilka står till föreningen
organisationens förfogande och som omfattar medlemsregister, e-postlistor, elektroniska plattform (facebook,
messenger, googledrive), samt arkiv i pappersformat.
I medlemsregistret, kan om en person följande uppgifter sparas för skötseln av de lagstadgade uppgifterna:
namn, personbeteckning, eller om det inte finns tillgängligt uppgifter om födelsetid
adress och telefonnummer eller andra kontaktuppgifter samt förbud att lämna ut kontaktuppgifter
Uppgifter om betalning av medlemsavgifter och tiden för medlemsskap
Inom register för intresseanmälan, kan om en person följande uppgifter sparas för skötseln av de lagstadgade
uppgifterna:
namn
Uppgifter om händelsen som intresse anmälts
adress och telefonnummer eller andra kontaktuppgifter samt förbud att lämna ut kontaktuppgifter
Följande uppgifter kan sparas om föreningsaktiva:
namn

-

uppdragsbeteckning
behörighet
vidtagna åtgärder

4. Mottagare eller kategorier av mottagare av personuppgifterna
Till utomstående enligt den registrerades samtycke.

5. Överföring av personuppgifter till tredjeländer
Uppgifter ur registret utlämnas eller överförs inte utanför Europeiska unionen och inte heller utanför det
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utan den registrerades samtycke.

6. Utsatta tider för avförande av olika uppgiftskategorier
Uppgifter om obetalda medlemsavgifter och andra fordringar avförs inom ett år efter att fordran preskriberats.
Uppgifter om medlemmar och medlemsbetalningar avförs inom 2 år efter att medlemskapet avslutats.
Intresseanmälningar avförs inom 2 år efter aktuella aktiviteten.

7. Varifrån kommer personuppgifterna
Sökande eller medlemmen själv.
Intresse anmälaren själv.

8. Den registrerades rätt att kontrollera uppgifter som finns sparade i registret.
Den registrerade har rätt att kontrollera de uppgifter om honom eller henne som finns sparade i registret och rätt
att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Begäran om uppgifter kan lämnas till föreningens personuppgift ansvarige
Hållbart initiativ rf´s ordförande Pär Eriksson.
Den registrerade har rätt att lämna in besvär till tillsynsmyndigheten. (Datatillsynsmannen)
Pär Eriksson
Ordförande
Hållbart initiativ rf
par@aland.net
Solbergsvägen 10, 22330 Tjudö
Tel. 0457 0721073.

