Dataskydds- och integritetspolicy för RME Östergötland
Sedan den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU. Den stärker rättigheterna
och ökar skyddet för medborgarna genom att ställa högre krav på företag, myndigheter och andra som
behandlar personuppgifter. Alla personliga uppgifter i skrift eller bild som gäller en identifierbar,
levande privatperson omfattas av lagen. Därför vill och måste vi vara tydliga med att informera dig om
hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Våra skyldigheter – så här gör vi
Styrelsen i RME Östergötland är personuppgiftsansvariga för de uppgifter vi behandlar. Det handlar
uteslutande om sådana uppgifter som du själv lämnat till riksförbundet RME när du blev medlem eller
sådana som du av egen fri vilja skickar oss i epost eller via Facebook. Det krävs lösenord för att
komma åt både medlemsuppgifterna och eposten - och de få personer som får tillgång till uppgifterna
måste först skriva på ett sekretessavtal med RME Sverige.
Man måste ha rättslig grund för att samla in uppgifter, vilka framgår nedan. Vi överför eller delar
inte uppgifterna till/med någon tredje part och de personuppgiftsbiträden vi anlitar garanterar att
behandlingen uppfyller kraven så att dina rättigheter skyddas.
Medlemslistan
Uppgifterna i medlemslistan får vi samla med den rättsliga grunden avtal. Syftet med registret är att
kunna sköta våra åligganden gentemot dig som medlem, framförallt genom att skicka ut information
om regionföreningens verksamhet och om årsmötet. Det handlar om kontaktuppgifter (namn, adress,
telefon, epost) samt typ av medlemskap. Uppgifterna lagras så länge du är medlem och tas bort om vi
får meddelande om att ditt medlemskap har upphört. Dessutom kontrolleras posterna mot rikslistan en
gång om året.
Epost och Facebook
En annan rättslig grund är att du ger ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen. Samtycket är
giltigt om det ges frivilligt, är informerat och sker genom en aktiv handling. Om du skickar epost till
oss anses du ha givit ditt samtycke till att vi läser och sparar dina uppgifter tills ärendet är avslutat.
Syftet är informationsutbyte samt stöd och hjälp om du efterfrågar det.
Din medverkan på Facebook bygger också på samtycke, med den skillnaden att det här är du själv
som har kontroll över uppgifterna. Det är du som skriver och som söker medlemskap i vår slutna
grupp, där du kan vara med så länge du är medlem i RME Östergötland. Syftet är att ge information
och att medlemmarna ska kunna dela sina erfarenheter med varandra.
Dataincident
Vid eventuell dataincident – då antingen vi själva upptäcker eller någon av våra underleverantörer
informerar oss om problem – kommer den personuppgiftsansvariga, dvs styrelsen genom Elisabeth
Olofsson, att skicka ut information till berörda personer vars uppgifter kan ha läckt ut samt anmäla
incidenten till dataskyddsinspektionen.

Dina rättigheter – så här gör du
Ovan har du fått information om hur vi gör för att följa lagen. Har du lämnat ditt samtycke i något
sammanhang, kan du alltid ta tillbaka det genom att meddela oss med hjälp av kontaktuppgifterna
nedan. Om du vill ändra eller radera information, begära registerutdrag eller flytta dina
personuppgifter, kontaktar du styrelsen via epost till ostergotland@rme.nu, via telefon 013-50583
(Bernt Nilsson, eftermiddagar) eller skriver ett brev till RME Östergötland, c/o Tina Andersson,
Båtbyggarevägen 83, 618 93 Kolmården. Har du frågor angående denna policy, om dina rättigheter
eller hur vi använder din information, så kan du också kontakta oss.
Har du klagomål som vi inte åtgärdar, kan du vända dig till Datainspektionen.
LÄS MER: https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/vaddataskyddsforordningen-innebar-for-dig-som-privatperson/

