
Södra Kvarnåkershamns samfällighetsförening 
Rutin för GDPR och hantering av personuppgifter 

 

Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordning (GDPR). GDPR ersätter den befintliga 

Personuppgiftslagen (PUL 1998) och gäller för alla EU-länder. GDPR har tagits fram för att skydda 

medborgarnas rättigheter avseende hantering och spridning av personuppgifter. Avsikten är att alla 

invånare inom EU ska kunna känna sig trygga med att deras registrerade uppgifter inte används på ett 

otillbörligt sätt. 

 

Personuppgiftsansvarig 

Den personuppgiftsansvarige bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av person-

uppgifter. Personuppgiftsansvarig är Södra Kvarnåkershamns samfällighetsförening som behandlar 

personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och skälet till 

att de behövs. 

Samfälligheten hanterar följande personuppgifter: namn, adress, fastighetsbeteckning, e-postadress, 

telefonnummer samt faktureringsuppgifter. 

Vid enstaka tillfällen hämtar föreningen hem personnummer som behövs vid ansökan om 

betalningsföreläggande, ex. någon som inte har erlagt utdebiterad avgift. Uppgifterna lagras endast på 

de blanketter som sänds till Kronofogden. 

 

Samtycke 

En samfällighetsförening behöver inte inhämta samtycke för de uppgifter som behövs för fakturering och 

medlemsutskick, eftersom en fastighetsägare automatiskt blir delägare i samfälligheten vid köp av 

fastighet som ingår i samfälligheten. 

 

Personuppgiftsincident 

Om ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar så måste personuppgifts-

ansvarig dokumentera incidenten och anmäla till Datainspektionen inom 72 timmar. Vid eventuellt 

dataintrång i någon del av samfällighetens register upprättas anmälan för alla medlemmar. 

 

Registerutdrag 

Medlem i Södra Kvarnåkershamns samfällighetsförening har från och med den 25 maj 2018 rätt att få 

information om vilka personuppgifter som lagrats rörande sig. 

 

Radering 

Om det saknas legitima skäl för att behålla personuppgifter registrerade så har man som medlem rätt att 

få alla personuppgifter rörande sig raderade. Tidigare ägare till en fastighet har rätt att få sina uppgifter i 

medlemsregistret raderade. Uppgifter som hänförs till bokföringsregler och redovisningsplikt kan dock 

inte raderas. 

 

Mer information 

Information tillhandahålls av styrelsen för Södra Kvarnåkershamns samfällighetsförening. Frågor rörande 

medlemsregistret hanteras av föreningens kassör. 

 



 

 

 

 

Allmän info om GDPR finns på 

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/  

UPPGIFT INNEHÅLL SKÄL TILL LAGRING BORTTAGES 

Medlemsregister Namn på fastighets-
ägare, adressuppgift, 
epost, telefon-nr och 
fastighetsbeteckning 

Medlemsutskick. 
Kallelse till 
stämmor. 
Fakturering av 
avgifter. 
 
Utskick till de 
medlemmar som 
lämnat samtycke till 
mailutskick genom 
att ange sin 
mailadress. 

Registret uppdateras löpande. 
 
Efter ägarbyte raderas uppgifter 
om tidigare ägare senast 12 
månader efter att eventuella 
kvarvarande avgifter reglerats. 
Eventuella uppgifter som hänförs 
till bokföringsregler och/eller 
redovisningsplikt kvarstår. 
 

Stämmohandlingar Debiteringslängd: 
Fastighetsbeteckning 
Namn ägare 
 

Lagkrav Arkiveras 

Styrelseprotokoll Namn 
styrelsemedlem 
 

Lagkrav Arkiveras 

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

