
GDPR-policy för Fjällstugvärdarna 
Varför behandlar vi dina personuppgifter? 
Om du kontaktar föreningen via epost eller kontaktsidan på föreningens hemsida måste vi 
behandla dina personuppgifter för att kunna svara på kontaktförfrågan. Uppgifter som 
behandlas vid kontakt är namn och epostadress, samt eventuella uppgifter som du själv 
delar med dig till oss i samband med kontakten. 
Uppgifter från kontakt via epost eller kontaktsidan på föreningens hemsida raderas efter 6 
månader.  
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet har Fjällstugvärdarna ett 
medlemsregister. I medlemsregistret registreras alla medlemmars namn, adress, 
epostadress, eventuell familjemedlem, när man blev medlem och när man betalt 
medlemsavgift.  
Registret är tillgängligt för ordförande, kassör och medlemsansvarig i Fjällstugvärdarnas 
styrelse. Uppgifter i medlemsregistret raderas tre år efter att medlemskapet upphört.  
I samband med föreningens årsmöte registreras namn och epostadress på anmälda 
medlemmar, betalningsdatum för anmälningsavgiften och eventuella önskemål om avvikande 
kost. Uppgifter i samband med föreningens årsmöte raderas efter årsmötet.  
Fjällstugvärdarnas hemsida använder cookies för statistisk analys av besök på hemsidan. 
Inga uppgifter från den statistiska analysen delas med tredje part. Besökare på hemsidan 
kan blockera cookies från hemsidan med hjälp av inställningarna på använd browser. 
Uppgifter från statistisk analys på hemsidan raderas efter 12 månader.  
Vilka delar vi personuppgifter med?  
Vid förfrågan delas namn på medlemmar ur medlemsregistret till föreningens valberedning.  
På föreningens hemsida finns en lösenordsskyddad undersida med ett register som listar 
historiken på utförda stugvärdsuppdag. Registret innehåller uppgifter om stugplats, namn på 
stugvärd, år och säsong. Registret tillhandahålls som en Excel-fil och är bara tillgängligt för 
föreningens medlemmar. 
Eftersom uppgifterna i registret inte är känsliga så är nyttan med registret större än 
uppgifterna är känsliga, vilket är förenligt med artikel 6 i förordningen (EU) 2016/679.  
Vill du veta mer? 
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kan 
du kontakta styrelsen. Du har också rätt att lämna klagomål till datainspektionen. 


