
Samtycke 

Varför detta samtycke? 
GDPR är den nya europeiska personuppgiftsförordningen som trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR är en lag som 
påminner om den nuvarande personuppgiftslagen PUL men ställer högre krav på företag och föreningar hur 
personuppgifter lagras och behandlas. Detta samtycke innebär även att du accepterar föreningens stadgar.  

Sammanfattning om vad GDPR innebär och hur dina uppgifter behandlas 
GDPR är en lag som ställer högre krav på företag och föreningar hur personuppgifter lagras och behandlas. Hur ett företag 

eller förening lagrar och behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har som privatperson behöver framgå tydligt. 

Några grundläggande punkter om vad en personuppgift är samt hur Trestads Dansare lagrar och behandlar dessa 

uppgifter: 

 Personuppgift är en uppgift som kan knytas till en nu levande fysisk person. Exempel på en sådan uppgift är 

namn, adress, e-post, mobilnummer, ip-adress, foto. 

 

 Att lagra och behandla nödvändiga men samtidigt så få uppgifter som möjligt för att kunna utförda nödvändigt 

arbete inom föreningen. Exempel är uppgifter som krävs vid validering av medlemskap, kontakt gällande allvarlig 

incident, utskick av reklam och information med koppling mot förening. 

 

 Du har rätt att få tillgång till vilka uppgifter vi lagrar om dig samt få dem borttagna på begäran. 

 

 Vid begäran på borttagning av dina personuppgifter innebär att du inte längre kan valideras som person och 

därmed har du inte längre rätt till tjänster och aktiviteter där validering är nödvändig. Exempelvis återkallas ditt 

eventuella medlemskap utan återbetalning. 

 

 Dina uppgifter sparas endast under en relevant tid för att kunna utföra samt underlätta arbete inom föreningen. 

 

 Dina uppgifter skyddas från obehöriga. 

Hur samtycke godkänns 
Ditt godkännande av samtycke görs genom muntlig eller skriftlig dialog, alternativt då du använder någon av våra digitala 
tjänster som eventuellt lagrar personuppgifter. Typiska exempel när samtycke godkänns är: 
 

 Vid registrering av medlemskap. 
 

 Vid kontakt till vår förening exempelvis via vår hemsida eller direkt kontakt via e-post. 
 

 Vid beställning av produkt (exempel på produkt är tröja eller t-shirt). 
 

 Vid anmälan till en föreningsaktivitet. 

Vad godkännande av samtycke innebär 
Vid godkännande av samtycke accepterar du hur vi hanterar personuppgifter enligt vår Integritetspolicy samt innebörden 

av det som står i våra stadgar. Du har rätt till att återkalla ditt samtycke samt få dina uppgifter borttagna. 


