Hur Bunge Fiber Ekonomisk förening, BF, skall uppfylla nya Dataskyddsförordningen, GDPR

Allmänt
Det nya EU Direktivet, GDPR (General Data Protection Regulation), Dataskyddsförordningen, gäller
fom 2018-05-25.
Den omfattar regler för hur personuppgifter skall hanteras. Längst ner lämnas länkar till mer
information om GDPR för den som är intresserad.

BFs register
Register med personuppgifter som berör BF medlemmar finns hos BF, Fortnox och Com Hem
BF har för närvarande två olika register med i stort sett samma information men med lite olika syfte.
Ett register som ligger hos Fortnox AB som sköter BF fakturering, uppföljning av betalning och där
också föreningens bokföring utförs.
Ett register som förs i Excel och som finns och sköts av kassören. Det registret har till syfte att hålla
reda på alla belägenhetsadresser för fiberslutpunkten vilket inte alltid är samma som
faktureringsadressen.
Com Hem har register för att kunna leverera medlemmens avtalade bredbandstjänster enligt BF
gruppavtal med Com Hem.
Fortnox och Com Hem har egna rutiner för att uppfylla GDPR.

Regler för registrering
Grunden är att behandling av personuppgifter är förbjudet utom i de fall det uttryckligen är tillåtet.
Det är lagligen tillåtet om åtminstone ett av nedanstående villkor är uppfyllda:
a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för
specifika ändamål.
b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part i.
…….. det finns ytterligare villkor som kan vara uppfyllda

Laglig rätt till registrering
BF behöver registrera personuppgifter för att kunna upprätthålla avtal med medlemmen om
medlemskap och gruppavtal och för att kunna ha kontakt med medlemmen.
Vad registreras
BF behöver registrera följande personuppgifter:
Förnamn
Efternamn
Personnummer
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Postadress
Anläggningsadress
Fastighetsbeteckning
Mejladress
Telefonnummer

Inhämtande av uppgifter
BF inhämtar och uppdaterar dessa uppgifter i samband med att årlig medlemsavgift betalas till
föreningen.
I samband med nytt medlemskap inhämtas uppgifterna av kassören från den nya medlemmen som
samtidigt informeras om GDPR regler för registrering av personuppgifter.

Godkännande av registrering
Medlemmen skall godkänna att BF registrerar ovanstående personuppgifter.
Befintliga medlemmar anses tidigare har godkänt registrering av personuppgifter enligt ovan i och
med att medlemmen betalat in årlig medlemsavgift och Com Hems abonnemangsavgifter till BF.
Nya medlemmar godkänner registrering av angivna personuppgifter när årlig medlemsavgift och Com
Hems abonnemangsavgifter inbetalats till BF.
Därvid gäller avtalet med medlemmen till nästa förnyelse av medlemskapet eller tills medlemmen
meddelar att medlemskapet (avtalet) skall upphöra.
Några övriga villkor
-

Medlemmen har på begäran rätt att få ett utdrag från BF, Fortnox eller Com Hems register.
BF rättar omgående eventuella fel i registren på begäran av medlemmen.
Medlemmen kommer att omedelbart raderas från BF och berörda register vid utträde från
föreningen.
Personuppgifter används endast av BF, Fortnox och Com Hem och lämnas inte vidare till tredje
person.
BF publicerar inga medlemmars personuppgifter.
Skulle av någon anledning personuppgifter läcka ut till obehörig så kommer medlemmen
omedelbart att meddelas om det.

Styrelsen

Länkar:
https://batunionen.se/foreberedelser-nya-dataskyddslagen/
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/
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