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Kören Sigtonernas policy för personuppgifter enligt GDPR
Sigtonerna för ett medlemsregister som syftet till att vi ska kunna kontakta medlemmen
kring föreningens verksamhet.
Sigtonerna använder också uppgifterna för att rapportera till det studieförbund vi är anslutna till. Sedan GDPR infördes har vi varit anslutna till ABF.
I medlemsregistret har vi följande personuppgifter:
•

Förnamn (ev tilltalsnamn) och efternamn
o Syftet är att kunna identifiera medlemmen (Nyckeluppgift)

•

Adress
o Syftet är att kunna hitta hem till medlemmen samt kunna skicka post gällande körens verksamhet

•

Telefonnummer och mobiltelefonnummer
o Syftet är att kunna kontakta medlemmen gällande körens verksamhet

•

e-postadress
o Syftet är att kunna kontakta medlemmen gällande körens verksamhet

•

Födelsedagsuppgifter: Födelsenumret och kontrollsiffran
o Syftet är att kunna fira medlemmen med sång på körövningen på födelsedagen eller nästkommande övning.
o Kontrollsiffran behövs för uppgift till ABF

När en medlem slutar betala terminsavgiften raderas medlemmens uppgifter.
Medlemsregistret förs av en medlem som väljs på årsmötet och dokumenteras i protokollet. Formatet är Excel och originalet sparas krypterad på ansvarigs dator. En kopia skickas
krypterad med e-post till webbredaktören. Lösenordet skickas med sms till webbredaktören. Listan publiceras på hemsidan www.granes.se, på One.com, och skyddas med lösenord.
Medlemmar ska använda hemsidan för adressuppgifter.
Redovisning till ABF förs på en pappersblankett som förvaras av den som är närvarolistansvarig. Denna person utses av årsmötet och dokumenteras i protokollet.
Listan som lämnas terminsvis till ABF skannas in av kassören och förvaras krypterad i
dennes dator. Radering sker normalt inte.
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Vissa uppgifter om medlemmar förs på den bank vi använder för ekonomiska transaktioner. Nuvarande bank är Södra Dalarnas Sparbank.
Vid utbetalningar registreras:
•

Förnamn och efternamn
o Krävs av banken

•

Kontonummer
o Krävs för att kunna skicka pengar

När en medlem slutar betala terminsavgiften raderas medlemmens uppgifter.
Vissa uppgifter om medlem kan också föras i årsberättelser, verksamhetsplaner, motioner,
propositioner eller protokoll från möten:
•

Förnamn eller tilltalsnamn och initial på efternamn
o Syftet är att dokumentera vem det gäller

•

Ansvarsområde, uppdrag, fråga, förslag eller resultat
o Syftet är att dokumentera vad det gäller

Protokoll är tillgängliga via hemsidan. Medlemmar i styrelsen förvarar dessa dokument på
egen dator okrypterade.
Radering av dessa dokument görs normalt inte.
Föreningen kommer inte att överföra personuppgifter till tredjeland (land utanför
EU/EES)
Medlemmar ska godkänna denna policy skriftligen. Det är en förutsättning för att vara
medlem.
Denna policy är antagen av styrelsen XX-XX-XX
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