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GDPR-policy  Fagerholms Vägförening 
 
Vad faller under GDPR? 
(General Data Protection Regulation = Dataskyddsförordningen) 
 

 Medlemsregister 
o Medlemsregistret administreras av föreningens kassör och 

kommunikationsansvarig styrelsemedlem. 
o Registret innehåller fastighetsbeteckning, ägares namn och adress  
o Registret innehåller även information om ägares e-mail, för de medlemmar 

som har lämnat denna information. 
o Uppgifterna i registret lämnas av medlem i samband med ansökan om 

medlemskap/inbetalning av medlemsavgift. 
o Samtliga styrelsemedlemmar har tillgång till medlemsregistret. 
o Användning av medlemsregistrets genom föreningens styrelse 

 För kallelse till årsmöte samt utskick av nyhetsbrev, medlemsenkäter 
och annan information till medlemmarna. 
 

 Register för administration av avgifter 
o Detta register administreras av föreningens kassör. 
o Registret innehåller fastighetsbeteckning, ägares namn, adress, andelstal 

samt information om betalda avgifter.  
o Uppgifterna i registret lämnas av medlem i samband med ansökan om 

medlemskap/inbetalning av medlemsavgift. 
o Endast föreningens kassör har tillgång till registret för administration av 

avgifter. 
 

 Bilder och namn på personer via föreningens informationskanal (hemsidan 
fagerholm.nu)  

o Publikation av namn och av bilder, där person/personer kan identifieras, får 
ske enbart med godkännande av berörd/a person/er. Vad gäller omyndiga 
barn skall föräldrar ge sitt samtycke. 

o Informationsblad och andra bilder på hemsidan med identifierbara personer 
skall tas bort från hemsidan senast två år efter publikationen. 

o Hemsidan är inget arkiv. 
 

 Arkiv 
o Föreningens digitala arkiv finns lagrat på OneDrive. 

 Alla styrelseledamöter har tillgång till arkivet.  
 Person som lämnar styrelsen lämnar ifrån sig behörigheten till 

föreningens arkiv i OneDrive. 
 

o Föreningens fysiska arkiv 
 Styrelsen beslutar om vem/vilka som förvaltar arkivet och var arkivet 

lagras. 
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 Enbart styrelseledamöter har tillgång till arkivet, om inte styrelsen  
beslutar annat. 
 

 Ansvar 
o Vid konstituerande styrelsemöte beslutas,  

 Vilken styrelsemedlem som är kommunikationsansvarig och därmed 
ansvarig för att hemsidan följer regelverket ovan, administration av 
det medlemsregistret och för utskick av information till medlemmar. 

 Vem/vilka som förvaltar det fysiska arkivet och har tillgång till detta. 
 
 
Antagen som gällande av styrelsen för Fagerholms Vägförening den 25 januari 2021 
 
 
 
 
 


