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Medlemsregister – Personuppgifter
Ändamål med medlemsregistret
Föreningen är en kunskapsorganisation med syfte att anordna studieverksamhet för sina
medlemmar i form av föreläsningar, kurser, studiebesök och temamöten med ett
vetenskapligt förhållningssätt. Aktiviteterna bedrivs huvudsakligen under dagtid
Medlem
Medlem i föreningen kan vara den som uppbär pension av något slag, den som är gift,
partner eller sambo till medlem. Medlemskap gäller från den dag medlemsavgiften är
betald.
Ändamålet för medlemsregistret
Uppgifterna i registret samlas in för att styrelsen ska kunna skicka ut meddelanden
gällande information från styrelsen av olika slag, medlemsavgifter och liknande
uppgifter som gäller för senioruniversitetets verksamhet.
Uppgifter
De uppgifter som samlas in i medlemsregistret sär: Namn, adress, telefon, mobiltelefon
och e-postadress samt uppgift om betald medlemsavgift gällande år. Uppgifterna
uppdateras vid behov och felaktiga uppgifter rättas. Medlem kan vägra att lämna vissa
uppgifter till medlemsregistret, men får då vara medveten om att det blir svårare för
styrelsen att nå medlemmen vid behov.
Lagringstid
Uppgifterna lagras så länge som medlem kvarstår som medlem, de raderas om
medlemskapet avslutas eller om uppgifterna inte längre behövs.
Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvaret ligger hos styrelsen för Örnsköldsviks Senioruniversitet, ÖSU.
Information till medlem – Rättelse
Styrelsen ansvarar för att information till medlem lämnas när uppgifterna samlas in,
t.ex. anmälan om önskat medlemskap. När en person ansöker om medlemskap tas
uppgifterna gällande namn, adress, telefon, mobiltelefon och e-postadress in. I och med
det är det underförstått att är personen informerad om vad uppgifterna behöver
användas till. Uppgifterna rättas alltid vid behov.
Utlämnande av personuppgifter
Personuppgifterna behandlas enbart av styrelsen i ÖSU, och lämnas aldrig ut till någon
person eller organisation utanför föreningen.
Dokumentation
Denna handling förvaras i föreningens arkiv och läggs även ut på hemsidan:
www.seniorovik.se
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