
INTEGRITETSPOLICY GDPR Folkoperans Vänner 
Folkoperans vänner hantering av personuppgifter 

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny EU-förordning om hur personuppgifter får 

hanteras. Den heter GDPR (General Data Protection Regulation) och ger ett starkare skydd 

av personuppgifter än i den tidigare personuppgiftslagen (PUL). Den gäller all verksamhet, 

stora och små företag, myndigheter och organisationer. Även en förening som Folkoperans 

Vänner omfattas av förordningen. 

Det är viktigt att du som medlem i Folkoperans Vänner (FOV) känner till vilka personuppgifter 

som föreningen har om dig och hur de hanteras.  

Vad är en personuppgift 
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk 

person som är vid liv. Det innebär bland annat följande uppgifter: namn, adress, 

telefonnummer, e-postadress etc. 

Varför har föreningen personuppgift om dig? 
Som medlem i FOV behöver du få information t.ex. om aktiviteter som ordnas av 

vänföreningen, förmåner m.m. Föreningen har i sin tur behov av att kunna fakturera 

medlemsavgifter och andra avgifter för biljetter, informera om aktuella arrangemang, skicka 

ut medlemskort och föreningens medlemstidning m.m. För dessa ändamål håller föreningen 

ett register med namn och adress (fysisk och e-post, ibland också telefonnummer om 

medlemmen angivit det) till medlemmarna. Ingen annan information om medlemmarna 

hanteras av föreningen.  

 

Hur länge lagras dina personuppgifter? 

FOV behåller dina personuppgifter maximalt den längd som behövs för att fullgöra våra 

åtaganden gentemot dig. 

 

Foton i medlemstidning och medlemsutskick från aktiviteter, t.ex. föreningens 

vänträffar  

Folkoperans Vänner har ett berättigat intresse av att dokumentera verksamheten. Det kan 

innebära att vi fotograferar vid våra träffar, utan att varje enskild person på bilden blir 

tillfrågad. Detta avser allmänna "mingelbilder" där ingen individ är i fokus. Skulle vi ta foton 

där individer står i fokus kommer dessa alltid att tillfrågas vid fotograferingstillfället. 

Detsamma gäller för video- och ljudinspelningar. Fotona kan komma att visas i digitala 

kanaler, t ex hemsida och föreningens Facebookgrupp. 
 

Utskick till medlemmarna om egna aktiviteter och om andra och närliggande 

aktiviteter 

FOV skickar ut information till medlemmarna om kommande aktiviteter och om andra och 

närliggande aktiviteter och som styrelsen i FOV bedömer kan vara av intresse för 

medlemmarna. 



Om någon medlem inte önskar ha sådana utskick ska detta meddelas 

vannerna@folkoperan.se 

 

Ansvarig för föreningens hantering av medlemsuppgifterna 
Ansvarig är FOV ordförande tillsammans med kassör, båda nås via föreningens e-

postadress: vannerna@folkoperan.se  

Har du frågor om GDPR-tillämpningen i föreningen eller kring dina uppgifter går det bra att 

vända sig till ordförande via vannerna@folkoperan.se. 
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