Hantering av personuppgifter

När du blir medlem
När du ansöker om medlemskap registreras du i Djurens parti´s medlemsregister.
Personuppgifterna hanteras i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (tidigare PuL).
Uppgifterna kommer endast att användas inom Djurens parti. Dina personuppgifter kommer att
föras vidare till den lokalavdelning där du blir medlem, men då endast till personer med speciell
behörighet att hantera uppgifter från partiets medlemsregister. För alla medlemmar registrerar vi:
namn, adress, födelseår. Om du inte uppger dessa uppgifter samlar vi in dem via offentliga
register. För att du ska kunna få information och för vår medlemsstatistik, vill vi även att du
uppger: telefon, mobiltelefon och e-post.

Om du ger en gåva
När du ger en gåva registreras du i Djurens parti´s gåvoregister. Personuppgifterna hanteras i
enlighet med den nya dataskyddsförordningen (tidigare PuL). Uppgifterna kommer endast att
användas inom Djurens parti. Vi registrerar gåvor för att kunna redovisa alla gåvor enligt
överenskommelse och för att kunna kontakta dig.

Rätten att vara hemlig
Medlemmar i politiska partier har rätt att hålla sitt medlemskap hemligt. All information som krävs
för att utöva sina demokratiska rättigheter som medlem hanteras därför i vårt medlemsregister.
För det behöver man inte registrera sig någonstans utöver de tjänster som används för betalning
av medlemsavgiften.

Frågor och synpunkter på Djurens parti´s personuppgiftshantering skickas till:
medlem@djurensparti.se.

Ansvariga för Djurens parti´s personuppgiftshantering är:
Annelie Bondesson, medlemsansvarig & kassör samt Therese Ericsson, partiledare.

Dataskyddsombud är Annelie Bondesson, annelie.bondesson@djurensparti.se

Se nedan för information angående GDPR:

Viktig information angående GDPR till alla medlemmar

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som började gälla inom
EU from 180525. GDPR ersätter PuL (PersonUppgiftsLagen) och ska stärka enskilda personers
rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras
personuppgifter. Inom varje EU-medlemsland finns en tillsynsmyndighet som kommer kontrollera
detta. I Sverige heter denna myndighet Integritetskyddsmyndigheten, tidigare Datainspektionen. På
deras hemsida finns mer information och hjälp som du kan ta del av för att ta reda på vad du
behöver göra.
Länk: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/
Lagen bygger på dessa grundläggande principer, som Djurens parti efterlever när personuppgifter
behandlas:
Ändamålsbegränsning
Personuppgifter får endast behandlas för specifika, explicita och legitima ändamål.
Lagringsminimering
Personuppgifter ska inte sparas längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet.
Uppgiftsminimering
Personuppgifter ska vara adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt med hänsyn
till ändamålet.
Laglighet, korrekthet och öppenhet
Behandling måste vara laglig, rättvis och öppen i relation till de enskilda och innefattar en skyldighet
att säkerställa att uppgifterna är korrekta.
Integritet och konfidentialitet
Krav på lämpliga åtgärder i alla relevanta avseenden för att personuppgifter ska behandlas på ett
säkert sätt.
Ansvarsskyldighet
Ansvaret innefattar en skyldighet att kunna demonstrera överensstämmelse med principerna.
Det är viktigt för oss som parti att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.
Därför vill vi här berätta för dig hur de hanteras. Som medlem i vårt parti behöver vi ha dina
personuppgifter för att kunna hålla vårt medlemsregister ajour och för att kunna ge dig den
information du behöver ha från oss. Vi behöver även ha uppgifterna för vår statistik, men, den
behandlas enbart inom partiet. Du som medlem har i.o.m. detta ett antal rättigheter som bl.a. består
i att du har rätt att begära ut ett registerutdrag på vilka uppgifter vi sparar om dig.
För dig som medlem hos oss kommer ändringen inte att medföra någon skillnad mot hur vi tidigare
arbetat och vi välkomnar detta steg för att se till att allas information skyddas i största möjliga mån.
Vi ser alltid till att dina personuppgifter är skyddade hos oss och de (inom partiet) som behöver
använda sig av dem (tex kontaktpersoner) måste skriva på ett avtal för att kunna få ta del av dem. Se
även info på hemsidan (under fliken "Bli medlem") angående hantering av personuppgifter.
Jag har nu, som tidigare personuppgiftsombud, anmält mig som dataskyddsombud för vårt parti till
Integritetskyddsmyndigheten. Därmed är jag ytterst ansvarig för att skydda dina personuppgifter.
Är det något du undrar i detta är du alltid välkommen att kontakta mig.
//Mvh Annelie Bondesson, dataskyddsombud Djurens parti, annelie.bondesson@djurens parti.se

