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GDPR - Hantering av personuppgifter inom 
Hindersöstallarnas Hamnförening 
1. INLEDNING 
Denna informationstext förklarar hur Hindersöstallarnas hamnförening hanterar dina 
personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som: 

 medlem eller hyrestagare i vår förening 

 står i kö i för båtplats/uppställningsplats 

 vill registrera dig i några av våra köer 

 besöker vår hemsida 

 besöker vårt arrendeområde  

 på annat sätt kommunicerar med oss, t ex via vår styrelse 

 
Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om 
dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina 
personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns på 
hemsidan www.stallarna.se  

2. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER? 
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) 
kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, adress, telefon, e-post mm. 

3. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR? 
I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används. 

3.1 När du är medlem eller hyrestagare i vår förening  
När du är medlem eller hyrestagare i vår förening hanterar vi följande uppgifter som du själv 
lämnar till oss: 

 Ditt namn, personnummer och dina kontaktuppgifter 

 Uppgifter om betalning och betalningshistorik 

 Tilldelad båtplatsnummer/uppställningsplatsnummer 

 
Vi hanterar dina personuppgifter för att: 

 Identifiera dig som medlem eller hyrestagare i vår förening 

 Erbjuda dig att bli medlem eller hyrestagare i vår förening.  

 Fördela årets vaktpass 

 Fördela vem som ingår i årets arbetsgrupp 

 Kalla dig till årsmöte eller extra föreningsstämma  

 Ge dig access till föreningens hemsida 

 Ta betalt för de av årsmötet fastlagda avgifterna  

 Nå dig ifall någonting har inträffat i hamnen som berör dig  
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Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal. 

Lagringstid: Vi sparar uppgifter om dig så länge avtalen är aktuella. Ingångna avtal sparas 
ytterligare 24 månader för att säkerställa att åtagande av tidigare medlemmar och hyrestagare 
avslutas enligt överenskommelse vid avflyttningen. 

3.3 När du blir föremål för bestraffningsärende (brutit mot föreningens stadgar, 
ordningsregler, etc) 
När du blir föremål för bestraffningsärende hanterar vi följande uppgifter: 

 Ditt namn, dina kontaktuppgifter och ditt båtplatsnummer/uppställningsnummer 

 Uppgifter om händelseförloppet 

 Uppgifter om beslut och påföljder i ärendet 

 
Vi hanterar dina personuppgifter för att: 

 Identifiera dig som medlem eller hyrestagare i vår förening 

 Fatta beslut om påföljder i ärendet 

 Ställ ut fastslagen straffavgift 
 
Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av 
avtal när vi behandlar ärendet. 

Lagringstid: Vi sparar uppgifter om dig så länge ärendet är aktuellt, som längst 36 månader. 

3.4 När vi saknar korrekta kontaktuppgifter till dig.  
När du inte har lämnat uppdaterade kontaktuppgifter till föreningen kommer följande uppgifter 
föreningen försöka finna nya kontaktuppgifter till dig: 

 Allmänt tillgängliga källor såsom offentliga register, t.ex. folkbokföringsregistret via 

       postföretag eller sökmotorer.  
 
Vi hanterar dina personuppgifter för att: 

 Identifiera dig som medlem eller hyrestagare i vår förening 

 Uppdatera vårt register med korrekta kontaktuppgifter till dig 
 
Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av 
avtal när vi behandlar ärendet. 

Lagringstid: Vi sparar uppgifter om dig så länge ärendet är aktuellt, som längst 36 månader. 

3.5 När du fysiskt beträder vårt arrende område 
När du besöker vårt hamnområde hanterar vi följande uppgifter: 

 Bilder på dig när du rör dig inom vårt arrendeområde.  

 Bilder på de fordon du framför. 
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Vi hanterar dina personuppgifter för att: 

 

 Identifiera dig som behörig att beträda vårt arrendeområde 

 Kunna överlämna inspelat material för brottsutredning till Polisen  

 Vi har ett berättigat intresse för att bedriva kamerabevakning för att förebygga och utreda    

brott. 

 

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal, 

med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att skydda föreningens och våra 

medlemmars/hyrestagare egendomar.  

 

Lagringstid: Vi sparar de inspelade bilder under maximalt 3 veckor.  

 
3.6 När du kommunicerar med oss 
Du kan välja att kommunicera med vår hamnförening på många olika sätt, t.ex. brev, e-post, via 
sociala medier, samtal och mail med vår styrelse. 

När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex: 

 Namn och kontaktuppgifter 

 Information om din synpunkt, fråga eller ärende 
 
Vi hanterar dina personuppgifter för att: 

 Besvara frågor och hantera ditt ärende 

 Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida 

 Analysera samtal i syfte att förbättra vår service 

 
Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade 
intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning). 

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 24 månader efter avslutat ärende för att säkra 
spårbarhet i din kommunikation med oss. 

3.7 När vi har en skyldighet enligt lag 
Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är 
skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet eller kostnadsersättning eller vid 
begäran från myndighet. 

Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi 
det med stöd i en rättslig skyldighet. 

4. Lagring och gallring av dina personuppgifter  
Dina personuppgifter lagras under den tid som är tillåten enligt gällande lag. För behandlingar av 
personuppgifter där det inte finns någon laglig skyldighet eller regel som anger en viss tidsperiod 
för lagring, ska inte dina personuppgifter lagras längre än vad som är nödvändigt för de ändamål 
för vilka uppgifterna behandlas.  
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Vi kan spara uppgifter om dig även efter att ditt medlemskap har upphört, om det är nödvändigt 
för ändamålen att fullgöra en rättslig förpliktelse eller att fastställa, göra gällande eller försvara 
rättsliga anspråk. Endast uppgifter som är relevanta för nu nämnda ändamål kommer att sparas 
efter att avtalet upphört, och endast under den tid som är nödvändigt för att uppfylla respektive 
ändamål. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte 
längre kan kopplas till dig. 

5. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER? 
Hindersöstallarnas Hamnförening säljer eller lämnar aldrig dina uppgifter till oberoende tredje part 
med nedanstående undantag. 

 Leverantör som distribuerar fakturor och kallelser till medlemmar och hyrestagare.  
 Leverantör av webbhotellet  
 Leverantör av bokförings- och revisorstjänster. 

 
Partners som hanterar personuppgifter i samverkan med Hindersöstallarnas Hamnförening ska 
alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med föreningen i syfte att föreningen ska 
kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. När dina personuppgifter 
delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, gäller också mottagarens 
integritetspolicy och information om personuppgiftshantering. 

 
6. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 
Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att 
skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för 
informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar 
dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att styrelsen och medlemmar/hyrestagare endast har 
tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. 

7. DINA RÄTTIGHETER 
Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina 
rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns på vår hemsida 
www.stallarna.se 

 Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar 
dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas 

 Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade 

 Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter 
borttagna 

 Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse – du har rätt att 
invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas 

 Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett 
annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter 
som du själv tillhandahållit oss. 

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer 
här http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 
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Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med 
dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se www.stallarna.se  
 
Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. 

8. KONTAKTUPPGIFTER 
Hindersöstallarnas Hamnförening (orgnr 897000-9372) är personuppgiftsansvarig för hanteringen 
av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter 
hanteras, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till: 

Hindersöstallarnas Hamnförening 
Box 50125 
973 24 Luleå 

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i 
tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din 
folkbokföringsadress. 

9. UPPDATERINGAR AV INFORMATIONSTEXTEN 
Denna informationstext uppdaterades senast den 6 juni 2018 och kan komma att ändras. Om vi 
gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig innan ändringen träder i kraft genom att 
publicera en ny version på vår webbplats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


