Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Folkrörelsearkivet för Uppsala län (nedan kallad arkivet) är personuppgiftsansvarig för
behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för medlemsföreningarnas
arkivverksamhet. Medlemsföreningarna har som ändamål att bedriva arkivverksamhet inom
Uppsala län.

Arkivets samlingar
För de enskilda arkiven gäller särskilda regler. Arkivet kommer att se över depositionsavtalen
för sina medlemsföreningar. Persondata i medlemsföreningarnas arkiv kan (komma att)
sparas för arkivändamål av allmänt intresse.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att arkivet ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika
ändamål kopplade till verksamheten. Arkivet behandlar personuppgifter för att administrera
löpande verksamhet och de personer som omfattas är vanligtvis angiven kontaktperson för
medlemsförening.
Arkivet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:







Hantering av medlemskap i arkivet
Föreningsadministration
Utbildningar arrangerade av arkivet
Kontakt med medlemsföreningar
Besök på vår hemsida
Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte
att utsättas för automatiserat beslutsfattande, till exempel profilering.
Insamlade personuppgifter kommer inte att säljas vidare till tredje part.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Arkivet har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker
inom arkivets verksamhet.
Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i arkivet

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Sammanställning av statistik och uppföljning
Utbildningar arrangerade av arkivet

Allmänt intresse
Intresseavvägning och ibland samtycke

Kontakt med medlemsföreningar

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Arkivet kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av
personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna
kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller
radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot
behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter
till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter
kontaktar du arkivet.
Uppsala 2018‐05‐28
Örjan Simonson, arkivchef

