
POLICY FÖR KÅGNÄSVÄGENS SFF BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter behandlas av föreningens styrelse bestående av:
Uppgifter vilka som ingår i styrelsen finns på denna länk.
www.kagnasvagen.se/styrelse.php

Uppgifterna finns i föreningens

Personuppgifter 
som föreningen 
behandlar

Medlems-
register

Faktura-
underlag

Debiteringslängd
på hemsida

Debiteringslängd
för årsstämma,

Röstlängd

Register över
förtroendevalda

Namn X X X X
Adress X X X
Telefonnummer X X
E-postadress X X
Fastighetsbeteckning X X X X
Personnummer X X

Så behandlas uppgifterna
I pärmar och på datorer som registeransvariga i styrelsen ansvarar för. På föreningens hemsida finns 
debiteringslängden tillgänglig från kallelsetidpunkt. Denna innehåller enbart fastighetsbeteckning och 
belopp. Där finns även handlingar inför årsstämman. Den formella debiteringslängden där även 
medlemsnamnen anges, finns samtidigt tillgänglig hos angiven styrelseledamot.
Personnummer används enbart för att söka adresser till medlemmar som flyttat eller vid ägarbyte 
utan att meddela detta.
E-postadresserna har medlemmarna uppgett själva, vilket vi anser fullt jämförbart med ett skriftligt 
samtycke. Dessa används för kallelseutskick och viktig information. 
Register över förtroendevalda finns på föreningens hemsida.

Styrelsen ser fortlöpande till att uppgifterna är uppdaterade. Uppgifterna i registren används enbart för
internt bruk. Styrelsen har säkerställt att personuppgifter i föreningens register inte sprids till 
obehöriga.
Uttaxering av de årliga driftskostnaderna sker genom att DaKi Förvaltning AB fakturerar våra 
medlemmar. Detta är reglerat med ett avtal oss emellan.
Hedensbyns SFF arrenderar ut ett antal tomter och vi kontrollerar med dem att arrendatorernas 
personuppgifter stämmer (namn, adress och telefon).
Ett utbyte av personuppgifter – namn, telefon och fastighetsbeteckning - sker även med 
Penningskrinets SFF som ingår i Kågnäsvägens upptagningsområde.

Så länge sparas uppgifterna
Personuppgifter om medlemmarna sparas i medlemsregistret så länge personerna är anslutna till 
föreningens gemensamhetsanläggning och medlemmar i föreningen. Debiteringslängd och röstlängd 
kommer att sparas i 10 år från dagen för stämman med hänsyn till reglerna om allmän preskription.

Så länge ett samtycke föreligger kommer personuppgifter som behandlas med samtycke som grund 
att behandlas av föreningen. Om ett samtycke återkallas tas dessa uppgifter bort.

Personuppgifter som behandlas av föreningen gällande förtroendevalda sparas så länge personen är 
förtroendevald.


