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Information om ny personuppgiftslagstiftning inom Europeiska unionen 

Dina Personuppgifter är viktiga för oss 
Upplands fordonshistoriker värnar om en säker hantering av medlemmarnas personuppgifter 
som vi behandlar. Det handlar om att skydda den personliga integriteten och ha en hög 
datasäkerhet. Därför vill vi informera dig om en viktig förändring som träder i kraft den 25 
maj i år. Det är en ny EU-förordning som börjar gälla i alla medlemsstater och som kallas för 
GDPR, vilket är en förkortning av General Data Protection Regulation. Tillsammans med en 
ny nationell lag, Dataskyddslagen, kommer den att ersätta den nuvarande 
Personuppgiftslagen. De större förändringarna mot nuvarande regelverk är att kraven på hur 
företag, myndigheter och andra organisationer får behandla dina personuppgifter skärps, 
samtidigt som dina rättigheter att påverka behandlingen ökar.  
Vilka uppgifter behandlas? 
För att kunna hantera medlemskapet måste vi hantera Personuppgifter om dig som är eller vill 
bli medlem. Det kan vara namn, födelsedata, adress, lägenhetsnummer, telefonnummer, e-
postadress m.m. Dessa lagras av oss på olika datamedia och hanteras av vår servicepartner för 
medlemsregistret . 
För att kunna ta emot, registrera och sedan behandla Personuppgifter, så måste det föreligga 
en rättslig grund för behandlingen. Den kan antingen bestå av att det finns reglerat i 
författning vilka uppgifter som måste behandlas, eller vara baserat på det avtal som ligger till 
grund för vår relation. I vissa fall är det ett samtycke från den registrerade. Enkelt uttryckt kan 
vi sammanfatta det till att de uppgifter som behövs för att driva föreningen med 
medlemsmatrikel måste registreras och behandlas. De uppgifter som vi behöver för att 
administrera och utveckla föreningen, de behöver vi ett samtycke till för att behandla.  

Var kommer uppgifterna från? 
Vanligtvis kommer uppgifterna direkt från dig och insamlas i samband med att du anmäler 
dig som medlem. 

Vilka rättigheter har du? 
Du har rätt att få information om vilka Personuppgifter som vi har registrerade om dig. Om 
det skulle visa sig att dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem 
rättade. Om uppgifterna är inaktuella, då t.ex. medlemsförhållandet upphört, kan du begära att 
få dem raderade. En sådan begäran från den registrerade ska vara skriftlig och innehålla 
uppgift om fullständigt namn och personnummer, samt vara egenhändigt undertecknad. 

Begäran om registerutdrag, information eller rättning skickas till:  

Upplands fordonshistoriker 

Hågavägen 190 

752 63 UPPSALA 
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Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Har du frågor? 
Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter eller vill klaga på oss är du givetvis 
alltid välkommen att kontakta oss, vilket du gör enklast med e-post till, 
mail@upplandsfordonshistoriker.se 

Eller brev till  

Upplands fordonshistoriker 

Hågavägen 190 

752 63 UPPSALA 

Uppsala juni 2018 

Med vänliga hälsningar. 
Upplands fordonshistoriker 
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