
GDPR - Dataskyddsförordningen 
 
Föräldrakooperativet Tallgubben ekonomiska förening tar alla frågor som rör sekretess på 
största allvar. Det förtroende du ger oss värdesätter vi när vi hanterar dina personuppgifter. 
Dina personuppgifter används alltid på ett förtroendefull vis. Tallgubben behandlar 
personuppgifter enligt svensk lag.  
 
Vi är tydliga med vilken information information vi samlar in, hur vi använder informationen, vilka 
vi delar den med och vem du bör kontakta om du har några frågor.  

Vilka kategorier av personuppgifter bearbetar föreningen, för vilka 
ändamål och på vilken juridisk grund?  
 
Som medlem kommer dina personuppgifter sparas och behandlas för vissa för särskilda 
ändamål. De personuppgifter vi behandlar om dig är: 
 

● Namn 
● Personnummer 
● Adress 
● E-postadress 
● Telefonnummer  
● Bild på barnet 

 
Ändamålet med att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att 
administrera arbetsgrupper och skicka ut information från styrelsen och personalen. Vi kan 
också komma att behandla dina personuppgifter för verksamhetens långsiktiga ändamål. Ditt 
personnummer registreras eftersom det är viktigt att Tallgubben ska kunna säkerställa 
medlemmarnas identitet. Dina personuppgifter kommer att behandlas automatiskt i Tallgubbens 
IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag t.ex. 
fotograf, revisor, bank eller myndighet som Tallgubben samarbetar med för nödvändig 
behandling för Tallgubbens räkning. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet 
och sekretess. 
 

Lagringstiden av personuppgifter 

Tallgubben behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. När ditt 
medlemskap upphör kommer dina personuppgifter raderas i befintliga system. För att 



kvalitetssäkra innehåll kan personuppgifter (namn) förekomma i digitala arkiv. Detta för att 
underlätta för styrelsen och för att upprätthålla kontinuitet inom verksamheten.  
 

Kontaktinformation till den personuppgiftsansvariga och 
dataskyddsansvariga  
 
Tallgubben ekonomisk förening är ansvarigt för dina personuppgifter och bearbetningen av 
personliga data enligt tillämpliga regler och lagar om dataskydd.  
 
Kontakta via e-postadressen styrelsen@tallgubben.se om du har frågor om bearbetningen av 
dina personuppgifter. 
 

Dina rättigheter 
Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Under vissa 
förutsättningar har du också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina 
personuppgifter ändras eller raderas, att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet 
av dina personuppgifter. En begäran om något av det nämnda kan skickas till 
styrelsen@tallgubben.se. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med eventuella 
klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. Kontaktuppgifter till 
Datainspektionen är datainspektionen@datainspektionen.se.  
 
 
 


