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Personuppgiftspolicy för Svensboda Samfällighetsförening SSF och Svensboda Natur-och 
Fritidsförening. 

Med anledning av att EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR) ersätter den 

svenska personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018 har styrelsen för SSF och SNF beslutat om 

nedanstående policy för hantering av personuppgifter. 

Denna personuppgiftspolicy är till för att beskriva hur vi behandlar personuppgifter för andelsägare i 

Svensboda Samfällighetsförening SSF och medlemmar i Svensboda Natur-och Fritidsförening SNF. 

Behandling av personuppgifter i SSF 
Svensboda Samfällighetsförening är en vägsamfällighet och styrelsen är enligt lag skyldig att hålla ett 
aktuellt register över samtliga fastigheter i Svensboda som underlag för uttag av vägavgifter.  
Detta innebär att föreningen behandlar följande personuppgifter:
Fastighetsägarens namn och mantalsskrivningsadress 
Fastighetsbeteckning, andelstal och fastighetens adress 
Samt i de fall medlemmar själva uppgett e-postadress samt telefonnummer.
Uppgifterna finns i föreningens medlemsregister, debiteringslängd och röstlängd 

Behandling av uppgifterna sker i manuella pärmar och på digitalt lagringsmedia (Dropbox). 
Uppgifterna är endast tillgängliga för styrelsen och att åtkomst till gemensamma register göra via 
personlig inloggning.  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. 

Namn och adressuppgifter delas med Postnord för utskick av medlemsinformation. E-postadresser 
delas med nyhetsbrevsverktyg för digitala utskick samt med digital faktureringstjänst.

Personuppgifter om medlemmarna ska sparas i medlemsregistret så länge personerna är 

andelsägare i SSF. Debiteringslängd och röstlängd kommer att sparas i 10 år från dagen för stämman 

med hänsyn reglerna om allmän preskription. 

Behandling av personuppgifter i SNF 

Svensboda Natur – och Fritidsförening är en ideell förening. Medlemskapet är frivilligt, inte 

personligt utan per fastighet inom Svensboda. 

Detta innebär att vi behandlar följande personuppgifter: 

Fastighetsägarens namn och mantalsskrivningsadress 

Fastighetsbeteckning och fastighetens adress 

Uppgifterna finns i föreningens medlemsregister och röstlängd  

Styrelsen har säkerställt att personuppgifter i föreningens register inte sprids till obehöriga. Namn 

och adressuppgifter delas med Postnord för utskick av kallelser till medlemsmöten. 

Personuppgifter om medlemmarna ska sparas i medlemsregistret så länge personerna är medlem i 

SNF. Röstlängd kommer att sparas i 10 år från dagen för medlemsmötet med hänsyn reglerna om 

allmän preskription. 
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Behandling av personuppgifter för förtroendevalda och arvodestagare i SSF och SNF 

I ett separat register lagras personuppgifter som namn, adress, personnummer, bankkontonummer, 

mejladresser och telefonnummer.  

Behandling av uppgifterna sker i manuella pärmar och på digitalt lagringsmedia (Dropbox). 
Uppgifterna är endast tillgängliga för styrelsen och att åtkomst till gemensamma register göra via 
personlig inloggning.  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. 

Personuppgifter sparas i registret så länge personerna är förtroendevalda i SSF och SNF samt vad 

som erfordras enligt Bokföringslagen avseende preskription.  

För Svensboda Samfällighetsförenings och Svensboda Natur-och Fritidsförenings räkning 

behandlas personuppgifter av ordförande, sekreterare och kassör.

E-post: info@svensboda.se

Uppdaterad 21-09-28
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