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Rutiner för personuppgiftsbehandling tillika register över 
behandling för Bodens fotoklubb 
Parter och ansvar för behandlingen av personuppgifter: 

Bodens Fotoklubb är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom 
ramen för klubbens verksamhet. I förekommande fall är Bodens Fotoklubb gemensamt 
personuppgiftsansvarig tillsammans med distrikt och Riksförbundet Svensk Fotografi.  

 

Varför behandlar vi personuppgifter (för vilket ändamål och med vilken rättslig grund)? 

För att Bodens fotoklubb ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas medlemmars personuppgifter 
för olika ändamål kopplade till verksamheten. Detta är en förutsättning för medlemskap i klubben. Vi 
finns till för er medlemmar vilket innebär att endast nödvändiga personuppgifter kommer att 
hanteras för att exempelvis kunna bedriva tävlingsverksamhet, skicka ut mail och inneha en aktuell 
medlemsmatrikel. Bodens fotoklubb är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de 
personuppgifter som sker vid: 

• Hantering av medlemskap i Riksförbundet Svensk Fotografi (Rättslig grund: 
Intresseavvägning) 

• Klubbadministration (Rättslig grund: Intresseavvägning) 

• Rapportering till studieförbund och kommun för att erhålla aktivitets/ 
verksamhetsstöd eller andra bidrag. (Rättslig grund: Intresseavvägning) 

• Deltagande i klubbens tävlingar (Rättslig grund: Intresseavvägning) 

• Publicering av klubbens årsbok innehållande namn på fotografer (Rättslig grund: 
Intresseavvägning) 

• Sammanställning av statistik och uppföljning av aktiviteter och tävlingar (Rättslig grund 
Intresseavvägning) 

• Kontakt med enskilda medlemmar i Bodens Fotoklubb (Rättslig grund 
Intresseavvägning) 

• Besök på vår hemsida (Rättslig grund: Intresseavvägning) 

• Publicering av material på hemsida och klubbens sociala medier där endast 
klubbmedlemmar kan publicera material. (Rättslig grund: Intresseavvägning och i vissa 
fall avtal) 

 

Vilka personuppgifter handhar vi? 

 Vi handhar personers för och efternamn, telefonnummer, adress och mailadresser. I 
undantagsfall behöver vi använda personnummer; exempelvis vid rapportering för 
aktivitetsstöd.  
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Vem är personuppgiftsansvarig och hur kontaktar man dem vid frågor?  

Bodens Fotoklubbs styrelse är ansvarig och kontaktas via mail info@bodensfotoklubb.se eller genom 
att kontakta ordförande via telefon. Kontaktuppgifter finns på hemsidan bodensfotoklubb.se. 

 

Vilka delar vi personuppgifter med? 

Riksförbundet Svensk Fotografi, Bodens kommun och studieförbund där vi uppbär aktivitets- eller 
annat stöd som kräver rapportering.  

Bodens Fotoklubb kan även behöva dela personuppgifter med andra medlemmar i Bodens fotoklubb 
samt i förekommande fall med andra fotoklubbar i form av resultatlistor. I dessa fall förekommer 
inga personnummer utan endast namn på fotografen. 

 

 

Hur länge sparar vi personuppgifter? 

Personuppgifterna sparas så länge medlemmen kvarstår i föreningen.  

  

 

Vilka rättigheter har du? Du ha rätt att: 

få tillgång till sina personuppgifter 

få felaktiga personuppgifter rättade 

få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga 

få veta hur länge ni kommer att lagra personuppgifterna 

lämna in klagomål till Datainspektionen. 


