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Sammanfattning av GDPR arbetsprocess i föreningen Sandöhamn 

 
Detta är resultat av vart arbetet med GDPR hittills. 
 

1. Föreningen Sandö Hamn, 
Organisations nummer 849400-3026  
Sandöhamnsvägen 133 
 

2. Ansvarig för arbetet med personuppgifter Stephen Ormsby. Beslutat i styrelsemötet 
2018-04-06. 

 
3. Övriga personer som kommer att vara inblandade i arbetet med personuppgifter 

Hamnkapten och Styrelsen  
 

4. Kartläggning har utförts. 
 

5. Ett register om hur föreningen hanterar personuppgifter är fastställd, nedan kallad 
Registerförteckning. 

 
6. En integritetspolicy är fastställt av styrelsen och publicerad på föreningens hemsida.  

Samtliga medlemmar informeras den väg om vilka personuppgifter vi samlar in, hur 
vi använda dem och på vilken laglig grund. Detta sker i Registerförteckningen som 
lanserats på hemsidan Maj. 
 

7. Bara de personuppgifter som anges i föreningens Registerförteckning skall samlas in.  
 

8. Alla medlemmar kan uppdatera sin personuppgifterna via föreningens hemsida. Vid 
fel i utskick, email sms eller post, kontaktas hamnkapet medlemmar för att 
kontrollera eller att rätta till uppgifterna. 

 
9. Radering av personuppgifter. 

a. Alla email äldre en två år raderas från samtliga email konto om inte det finns 
ett ändamål i var Registerförteckning. För att göra detta möjligt och att 
säkerställa att rutiner följs, skall samtliga medlemmar i föreningens styrelse 
och hamnkapten använda sig av föreningens email adresser för behandling av 
föreningens medlemmar. 

b. Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med 
behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med 
behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att 
raderas. 

c. Uppgifterna i digital form i hamnens datorer som inte längre behövs raderas. 
Ändamål för att behålla data skall var enigt med var Registerförteckning för 
hantering av personuppgifter. 

d. Pappers dokumentation som inte längre behövs raderas.  Ändamål för att 
behålla data skall var enigt med var register för hantering av personuppgifter. 

 
10. Medlemmens rättigheter tydliggörs i hamnens integritets policy. 
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11. Personuppgifter skall inte sprids till någon obehörig vilket tydliggörs i var integritets 

policy. 
 

12. Föreningens rutiner för hur vi hanterar personuppgifter. 
a. Pappers och digital behandling av personuppgifter skall enbart behandlas av 

föreningen i enligt med Registerförteckningen. Vid behov att behandla 
personuppgifter för något annat ändamål måste det dokumenteras i 
Registerförteckning. Behandling måste uppfylla kravet stipulerat i 
dataskyddsförordningen. 

b. Skydd av personuppgifter 
i. Digitalt behandlingar är skyddat i hamnen datorer av lösenord och 

antivirusprogramvaror. 
ii. Medlemmars uppgifter skall samlas bara i det mån att det krävs för 

att uppnå ändamålet som finns i Registerförteckning.  
iii. Föreningen ska enbart skicka personuppgifter till dem som behöver 

uppgifterna för sitt uppdrag. 
iv. Listor med samtliga medlemmars personuppgifter måste skyddas. 

c. Radering av gamla personuppgifter ser punkt 9 
 

 
 


