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Policy för personuppgiftsbehandling – medlemskap i Blekinge
Diabetesförening
Allmänt om skyldigheter och hur du når oss
Blekinge Diabetesförening (hädanefter kallad ”BDF”) behandlar personuppgifter i enlighet med
svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till
viss information som vi härmed tillhandahåller dig.
BDF (835000–3391) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För
information eller ändringar kommer du i kontakt med BDF per e-post: medlem@blekingediabetes.se.
Vill du hellre skriva brev är adressen: Blekinge Diabetesförening, Box 76, 371 21 Karlskrona.
Medlemskapet i BDF är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter, men BDF
behöver vissa uppgifter för att du ska kunna vara medlem. Vi registrerar inte fler uppgifter än vad vi
behöver inom ramen för vår verksamhet och för att kunna ge våra medlemmar bästa service.
Behandling baserad på fullgörandet av medlemsvillkoren och på BDF:s berättigade intressen
Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De
personuppgifter som vi behandlar är namn, födelsedag eller personnummer, adress, telefonnummer,
e-postadress, önskemål om tidningsprenumeration, typ av diabetes, typ av medlemskap,
familjemedlemmar i förekommande fall, samt andra uppgifter som du själv väljer att lämna. Det är
frivilligt att lämna personnummer, men önskvärt då det underlättar föreningens möjlighet att hålla
adressen uppdaterad.
Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med medlemskapet i BDF följer
Dataskyddsförordningen (GDPR) och är nödvändig för fullföljande av medlemsvillkor.
Personregistret ligger i ett dataprogram, som sköts av ett externt företag, med vilket finns avtal om
säkerhet och sekretess. Det sköts av föreningens styrelse, som har tillgång till uppgifterna.
Nödvändiga namn- och adressuppgifter lämnas till de externa parter som sköter distribution av
underlag enligt ovan. I övrigt lämnas inte några personuppgifter till tredje part utan medlemmens
godkännande.
Behandling av personuppgifter sker med beaktande av säkerhet och sekretess.
Lagringstiden
BDF behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem eller till dess att du återkallar ditt
samtycke. När ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter senast efter ett år. Om det
finns skyldighet enligt lag och avtal kan längre lagringstid förekomma.
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Dina rättigheter
Du har enligt svensk lag rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan
begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har rätt att begära att få felaktiga
personuppgifter ändrade, ev överflödig behandling begränsad och ogrundad behandling raderad.
En begäran om något av det nämnda kan skickas till medlem@blekingediabetes.se eller till Blekinge
Diabetesförening, Box 76, 371 21 Karlskrona. Du har också rätt att vända dig till
Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med
personuppgiftsbehandlingen.
Du godkänner BDF:s registrering och behandling av personuppgifter (detta dokument) vid
tecknandet av medlemskap eller, om du redan är medlem, genom att betala din medlemsavgift.
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