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Policy för Utterviks samfällighetsförening - GDPR  

Den 25 maj 2018 började Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection 
Regulation) att gälla i Sverige och övriga EU med syftet att stärka och harmonisera skyddet 
för levande, fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter. 

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Typiska 
personuppgifter är personnummer, namn och adress. 

I dataskyddsförordningen skiljer man mellan vanliga personuppgifter och känsliga 
personuppgifter. Med känsliga personuppgifter menas bland annat uppgifter som avslöjar 
personens etniska ursprung, politiska åsikter, religionsåskådning eller sexuella läggning.  
Utterviks Samfällighetsförening registrerar och sparar inga känsliga personuppgifter. 

Vanliga personuppgifter som registreras och sparas: 

För att kunna bedriva lagstadgad verksamhet och förvalta Utterviks SFF 
gemensamhetsanläggningar upprätthåller föreningen en medlemsförteckning med 
kontaktuppgifter till samfällighetens medlemmar. I verksamheten används uppgifterna för 
medlemsfakturering och informationsutskick, samt vid fastställande av rösträtt och 
debiteringslängd vid årsstämman. 
De kontaktuppgifter som sparas är: 

• Namn 
• Eventuell förtroendepost 
• Fastighetsbeteckning och adress i Uttervik 
• Telefonnummer, och adress till permanentbostad 
• Mailadress, om någon sådan angivits 

Inga personnummer registreras eller sparas.  Enda undantaget är vid händelse då 
föreningen nödgas ansöka om betalningsföreläggande, ex. när någon inte har erlagt utdebiterad 
avgift. Uppgifterna lagras endast på de blanketter som sänds till Kronofogden. De uppgifter vi har på 
grund av en rättslig förpliktelse sparas så länge som den aktuella lagen kräver. 

En förenklad medlemsförteckning med kontaktuppgifter skickas ut till nya medlemmar, och 
i övrigt på förfrågan. Bakgrunden till det förfarandet grundar sig en önskan om 
grannsamverkan. Den som vill begära rättelse eller meddela önskan om att vissa 
kontaktuppgifter ska skyddas (dvs tas bort från den allmänna medlemsförteckningen) 
kontaktar sekreteraren via e-postadressen storauttervik@gmail.com 
Kontaktuppgifter på tidigare ägare raderas från medlemsförteckningen vid 
fastighetsförsäljning men sparas för historikens skull. 

Samlade kontaktuppgifter till Utterviks medlemmar delges inte tredje part. Om detta 
dock skulle vara förenligt med föreningens verksamhet så sker det enbart efter medlemmarnas 
uttryckliga samtycke. 

Anmälan om adressändring och ägarbyte via formulär på Utterviks SFFs hemsida innebär 
inte att IP-adressen sparas. 

mailto:storauttervik@gmail.com
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/forordningstexten/
http://batsviken.se:81/batsviken/medlemslista.pdf
http://batsviken.se:81/batsviken/medlemslista.pdf
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Hemsidan i övrigt 

• Hemsidan använder sig av Cookies, men där sparas inga IP-nummer eller andra 
personliga uppgifter.  

• På hemsidan så förekommer en del bilder på personer från olika evenemang. Bilderna 
har tagits med intresseavvägning och som regel är inte personerna på bilderna 
namngivna. Om du vill att en bild ska tas bort så gör du det genom att kontakta 
styrelsen via e-postadressen storauttervik@gmail.com 

• Hemsidan ligger i Wordpress på servern Surftown. 

Leverantörsregister 

Utterviks SFF för inget leverantörsregister, mer än att bokföringsunderlag och fakturor sparas 
enligt vad bokföringslagen stipulerar. 

Personuppgiftsansvarig 

En personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamålen med och medlen för 
behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person 
eller den myndighet som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer 
vilka uppgifter som ska behandlas och vad uppgifterna ska användas till. 
Personuppgiftsansvarig är styrelsen för Utterviks Samfällighetsförening. 

Personuppgiftsombud 

Ett personuppgiftsombud är en person som ser till att personuppgifter behandlas korrekt och 
lagligt inom en verksamhet. Ombudet ska föra en förteckning över register och annan 
behandling av personuppgifter och hjälper registrerade att få felaktiga uppgifter rättade. 
Personuppgiftsombud inom Utterviks SFF är sekreteraren. Endast 
personuppgiftsombudet kan ändra personuppgifter inom Utterviks SFF. 

Personuppgiftsbiträde 

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges 
räkning, exempelvis en tjänsteleverantör eller webbhotell. Ett personuppgiftsbiträde finns 
alltid utanför den egna organisationen. 
Utterviks SFF har inget personuppgiftsbiträde. 

Hur skyddas uppgifterna 

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med 
branschstandard, för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att 
obehöriga får del av den. Endast styrelsen har tillgång till den fullständiga informationen om 
dig, och hanteringen av informationen är strikt reglerad. 

Personuppgiftsincident 

Om ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar så måste den 
personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen inom 

mailto:storauttervik@gmail.com
mailto:storauttervik@gmail.com


Utterviks samfällighetsförening 

Adress: Postlåda, Segelhultsvägen,61195 Nyköping           bankgiro    5411-7411           org.nr: 716402-2241 
e-post: storauttervik@gmail.com  www.uttervik.se 

72 timmar. Vid eventuellt dataintrång i någon del av samfällighetens register upprättar vi 
anmälan för alla våra medlemmar.  

Registerutdrag och radering 

Du har som medlem i Utterviks SFF rätt att från och med den 25 maj 2018 få information om 
vilka personuppgifter som lagrats om dig. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för 
att identifiera dig som person. 
Om det saknas legitima skäl för att behålla personuppgifter registrerade om dig så har du som 
medlem rätt att få alla personuppgifter som finns lagrade raderade. Du har som tidigare ägare 
till en fastighet rätt att få dina uppgifter i medlemsregistret raderade, dock kan uppgifter som 
hänförs till bokföringsregler och redovisningsplikt inte raderas. 

Begäran om utdrag och/ eller radering sker skriftligen med vanligt brev till:  
Utterviks samfällighetsförening 
att: sekreteraren 
Postlåda, Segelhultsvägen 
61195 Nyköping 

Denna föreskrift och dess personuppgiftsrutiner revideras löpande vid behov. 

Allmän info om GDPR finns på 
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/ 

Styrelsen för Utterviks Samfällighetsförening, september 2018. 
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