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Personuppgiftsbehandling för medlemmar i Trouvilleföreningen enligt
GDPR*

Trouvilleföreningen (TF) och Trouvillebryggan AB (TB) behandlar personuppgifter i enlighet
med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade
har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.
TF är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i ett gemensamt
medlemsregister för TF och TB. Minst en fastighetsägare per tomt i Trouvilleföreningen finns
med i medlemsregistret som Huvudmedlem. Huvudmedlemmen är personligen ansvarig för att
meddela eventuell ändring av sina uppgifter till TF. Huvudmedlemmen kan anmäla ytterligare
Informationsmottagare till registret. Dessa får då tillgång till information som styrelsen bedömer
vara av allmänt intresse för boende i Trouville.
De personuppgifter som TF behandlar för Huvudmedlem är tomtnummer,
fastighetsbeteckning, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. För
Informationsmottagare lagras enbart tomtnummer och e-postadress.
Syftet med att behandla dina personuppgifter är att styrelsen ska kunna sköta
medlemsadministrationen, kalla till föreningsmöten, fakturera medlemsavgifter, fördela och
fakturera båtplatser, hantera diverse tjänster som gästbojar, bastu, lån av vedklyv m.m.,
samt skicka ut nyhetsbrev och annan information som berör TF. Dina personuppgifter
kommer med nödvändighet att behandlas i TF:s samt TB:s IT-system för bokföring,
fakturering och informationsutskick. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi
säkerhet och sekretess.
TF behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem i Trouvilleföreningen. Senast ett år
efter det att du har upphört att vara medlem raderas dina personuppgifter. Detta gäller även
Informationsmottagare som är knutna till dig som medlem. TF kommer då endast att fortsätta
lagra dina personuppgifter om det följer någon sådan skyldighet av lag. Informationsmottagare
har dessutom rätt att när som helst få sina personliga uppgifter raderade från
medlemsregistret.
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att begära att få
felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad samt ogrundad
behandling raderad. En begäran om något av det ovan nämnda kan skickas till
info@trouville.se.
Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med
eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas
såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår
personuppgiftsbehandling. Mer information om GDPR hittar du på Datainspektionens
hemsida https://www.datainspektionen.se.

