Samtyckesbaserad information om personuppgiftsbehandling
Föreningen Vängåvans Vänner behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När ni får era
personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har ni rätt till viss information som vi
härigenom tillhandahåller er.
Vängåvans Vänner är personuppgiftsansvarig för behandlingen av era personuppgifter. Ni kan alltid
komma i kontakt genom att kontakta oss på Vängåvans Vänner, parken@parklekenvangavan.se. Att ha
sitt barn inskrivet på fritids hos Vängåvan är frivilligt och det är också lämnandet av era
personuppgifter. Men om ni inte lämnar era personuppgifter kan Vängåvans Vänner inte bevilja er
inskrivning eftersom Vängåvans Vänner behöver personuppgifterna för olika ändamål enligt nedan.

Personuppgiftsbehandling vid inskrivning och eller medlemskap i Vängåvans Vänner
Vi använder erhållna personuppgifter för att kommunicera med er gällande medlemsaktiviteter och de
olika verksamheterna vi bedriver.
Som vårdnadshavare till inskrivet barn på fritids kommer era personuppgifter att sparas och behandlas
för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om er och ert barn är namn,
personnummer, telefonnummer, adress och e-postadress. Vi tar även in uppgifter om annat vi
behöver ta hänsyn till gällande ert barns vistelse på fritids. Den personuppgiftsbehandling som utförs i
samband med inskrivningen på Vängåvan är laglig eftersom den är nödvändig för fullgörandet av
inskrivningsvillkoren och för att Vängåvan har ett berättigat intresse av att kunna behandla
personuppgifterna för nedan angivna ändamål.
Vi avser att upprätthålla en god registervård, hålla registren oåtkomliga för obehöriga, uppdatera dem
efter ert önskemål samt att radera uppgifterna när ni så önskar. Vi kommer att kommunicera med er
via de uppgifter vi fått av er. Personnummer hämtas in, barnets för inrapportering till
utbildningsförvaltning och till försäkringsbolag, vårdnadshavarnas personnummer inhämtas för
fakturering av fritids- och medlemsavgift. Personuppgifterna behandlas manuellt i våra system.

Lagringstid
Vängåvans Vänner behandlar era personuppgifter så länge ni är medlem hos oss. När ni säger upp ert
medlemskap raderas era personuppgifter. Vängåvans Vänner kommer då endast att fortsätta lagra
dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Era rättigheter
Ni har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till era personuppgifter. Under vissa förutsättningar har
ni också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att era personuppgifter ändras
eller raderas, att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. En
begäran om något av det nämnda kan skickas till parken@parklekenvangavan.se. Ni har också rätt att
vända er till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om ni är
missnöjda med personuppgiftsbehandlingen. Vängåvans Vänner önskar dock att ni i första hand
vänder er till Vängåvan för frågor och begäranden kring personuppgiftsbehandlingen.
Om ni inte säger upp er inskrivning och ert medlemskap till parken@parklekenvangavan.se bekräftar
ni att ni har fått denna information om hur Vängåvans Vänner behandlar era personuppgifter och
godkänner detta.
Om ni inte önskar få medlemsutskick från oss kan ni när som helst kontakta oss och avsluta ert
medlemskap hos Vängåvans Vänner. Maila till parken@parklekenvangavan.se. I varje utskick från oss
finns information om hur ni enkelt kan avregistrera er från framtida utskick.
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