
Integritetspolicy Musikalliansen Alte Kamereren & Kamrérbaletten

1 Användarvillkor

Musikalliansen Alte Kamereren & Kamrérbaletten (“Alte Kamereren”), org.nr. 845000-7128, är
personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behand-
ling av personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR).

Personuppgifter avser all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till levande per-
soner. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om det inte krävs
för nödvändig hantering för uppfyllande av Alte Kamererens rättsliga förpliktelser, förordning
eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

För formulär är personen som skickade ut formuläret ansvarig för personuppgifterna som lagras
därigenom. För övriga personuppgifter är styrelsen ansvarig.

Vi överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits
i samband med att du lämnar dina uppgifter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina
personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Alte Kamereren.

2 Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Alte Kamereren samlar in personuppgifter som du lämnar när du blir medlem hos oss, kon-
taktar oss via e-post, eller i övrigt använder tjänster vi tillhandahåller. Detta sker av följande
anledningar:

• för att underlätta planering av föreningsverksamhet

• för att kunna kontakta dig

• för att effektivisera kommunikation mellan medlemmar

• för att kunna erbjuda dig behörighet till att logga in på hemsidan www.altekamereren.org

• för att kunna anmäla medlemmar till evenemang och sluta avtal med tredje parter

• för att kunna driva studiecirkelverksamhet

• för att föra register över nyckelägare

• för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftning

Alte Kamereren behandlar dina personuppgifter om du har lämnat ditt samtycke till behand-
lingen.

3 Vilka personuppgifter behandlar vi?

• Medlemmars namn och instrument, samt mailadress, adressuppgifter och telefonnummer
för de som angett detta, lagras i adressregistret på hemsidan.

• Mailadresser till samtliga prenumeranter på någon av maillistorna SNACK och INFO
lagras.

• Namn och telefonnummer för alla nyckelägare lagras i nyckelregistret.
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• Statistik om medlemmars närvaro lagras.

• Namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter och personnummer samlar vi in för
att i förekommande fall rapportera studiecirkelverksamhet för stöd i form av replokal och
monetär ersättning.

• Den information som krävs för att följa bokföringslagstiftningen lagras.

• Bankuppgifter behandlas för den som överfört pengar till eller mottagit pengar från Alte
Kamereren.

• I samband med anmälningar till specifika evenemang och övriga formulär lagras de nöd-
vändiga personuppgifterna. Vad som lagras förklaras från fall till fall.

4 Vad har vi för rättslig grund för personuppgiftsbehandling?

I tabellen nedan visas de rättsliga grunderna för de personuppgifter som Alte Kamereren lag-
rar. I punkten formulär inkluderas exempelvis anmälningsformulär och medlemsenkäter från
Akademiska Föreningen.

Adressregistret Samtycke
Maillistorna Samtycke
Nyckelregistret Avtal
Bokföring Rättslig förpliktelse
Närvarostatistik Intresseavvägning
Formulär Avtal, ibland samtycke
Studiecirklar Samtycke
Bankuppgifter Samtycke

5 Hur länge sparar vi uppgifterna?

Samtliga personuppgifter lagras tills de inte längre bedöms tjäna sitt ursprungliga syfte enligt
dessa kriterier:

• personuppgifter i adressregistret lagras tills medlemmen inte längre deltar i föreningens
verksamhet och inte bedöms göra det igen, och beslut om detta tas årligen av styrelsen

• personuppgifter i maillistorna tas bort årligen om inte samtycke lämnats till att ha dem
kvar

• personuppgifter i nyckelregistret lagras tills nyckeln är återlämnad och depositionen är
återbetald

• personuppgifter i närvarostatistiken tas bort årligen

• personuppgifter som samlats in via formulär eller liknande för något specifikt ändamål tas
bort när det ändamålet tjänats

• personuppgifter som lagras i bokföringen sparas i sju år, enligt bokföringslagstiftning
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6 Vilka är dina rättigheter?

Du som medlem hos oss har rätt att när som helst begära ut vilka personuppgifter vi behandlar
om dig. Om uppgifterna visar sig vara felaktiga så har du rätt att få dem ändrade. Du har även
rätt att begära att vi raderar alla eller delar av dessa uppgifter om dig om den rättsliga grunden
inte längre uppfylls.

För det fall du har lämnat samtycke till viss behandling har du alltid rätt att när som helst
återkalla ditt samtycke. Återkallar du ditt samtycke kommer behandlingen som baseras på ditt
samtycke att upphöra, om det av Alte Kamereren inte bedöms att det finns någon laglig grund
till behandlingen.

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller
fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du
har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).

Om du har klagomål eller söker ytterligare information om behandling av personuppgifter så kan
du vända dig till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, via www.datainspektionen.se.

7 Uppdatering av integritetspolicyn

Alte Kamereren gör löpande ändringar i denna policy. En ny policy blir gällande när den görs
tillgänglig på vår hemsida www.altekamereren.org.

Denna version är gällande från och med 24 maj 2018.

8 Vill du veta mer?

Kontakta oss om du har några frågor om vår integritetspolicy:

Alte Kamereren
Box 749
220 07 Lund

info@altekamereren.org
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