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Personuppgiftspolicy	för	Litografklubbens	Arkiv	
 
Styrelsen för Litografklubbens Arkiv har beslutat om föreningens hantering av 
personuppgifter enligt den dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – 
GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018. För vidare information om förordningen se 
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/ 
 
Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. 
Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter 
även om inga namn nämns.  
 
Personuppgifter  
Uppgifter om medlemmar 
Vår grund för behandling av dina personuppgifter är ditt medlemskap i Litografklubbens 
Arkiv. För att administrera medlemskapet och hantera medlemsservice samt skicka ut 
information samlar vi in följande personuppgifter: namn, postadress, och mailadress. Uppgift 
om telefonnummer finns i de fall då en medlem själv har meddelat den. För nya medlemmar 
som redan har betalat årets medlemsavgift finns tillfälligt en notering om detta.  
 
Uppgifter om prenumeranter på informationsutskick 
Prenumerantregistret innehåller enbart mailadresser. Registret är sammanställt från anmälda 
prenumeranter, deltagare i olika aktiviteter, samt övriga som är intresserade av vår 
verksamhet. Det används för utskick av Nyhetsbrev eller annan aktuell information. 
Information om hur man avsäger sig utskicken finns längst ner i Nyhetsbrevet.  
 
Bilder 
Om du i efterhand upptäcker att du finns med på bilder/filmer som publicerats på vår hemsida 
eller sociala medier, och inte vill finnas med där, har du rätt att få dessa borttagna. Kontakta oss i 
så fall. 

Hur länge sparas uppgifterna 
Personuppgifterna för medlemmar sparas av föreningen under den tid som du är medlem i 
Litografklubbens Arkiv. De raderas omgående om du säger upp medlemskapet. Om du inte 
har betalat medlemsavgiften, trots påminnelse, ligger uppgifterna kvar ytterligare ett år innan 
de raderas. Detta med tanke på att medlemmar trots påminnelser kan glömma bort att betala 
medlemsavgiften.  
 
Personuppgifter för icke-medlemmar raderas när du begär det. Om mailadressen inte fungerar 
raderas uppgifterna automatiskt.   
 
Till vem lämnar vi ut data 
Uppgifter om företags- och organisationsmedlemmar finns i ett separat register som delas 
med den bokföringsbyrå som fakturerar medlemsavgifterna för företags- och 
organisationsmedlemmar. Register med uppgifter för övriga medlemmar och icke-
medlemmar delas inte med någon.  
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Dina rättigheter 
Du har rätt att begära utdrag av din information i våra register. Om du upptäcker felaktigheter 
har du rätt att få dessa rättade.  
 
Personuppgiftsansvarig 
Personuppgiftsansvarig är styrelsen för Litografklubbens Arkiv, 802410-2694.  
Adress: Litografiska Museet, Sundby Gårdsväg 6, 141 91 Huddinge.  
E-post: info@litografiskamuseet.se.  
 
Giltighet och avslut 
Ditt medlemskap i Litografklubbens Arkiv gäller tillsvidare eller tills den ena parten 
säger upp det. Vid avslutat medlemskap raderas alla personuppgifter som har 
samlats in och behandlats för att uppfylla medlemsvillkoren. Uppgifter för icke-
medlemmar kan raderas när som helst på din begäran.  
 


