Medlemsvillkor och hantering av personuppgifter
Ekologiska Lantbrukarna
Beslutad av verksamhetsledare Niels Andresen den 9 maj 2018.

Detta dokument beskriver vad som gäller vid tecknande av medlemskap i Ekologiska
Lantbrukarna samt hur föreningen arbetar för att efterleva Dataskyddsförordningen (GDPR),
som gäller från 25 maj 2018. För oss är det viktigt att du som medlem känner dig trygg med
hur de personuppgifter vi har om dig hanteras. Här kan du som medlem få svar på frågor om
vilken typ av uppgifter vi lagrar och varför, samt hur vi arbetar för att säkerställa att de inte
missbrukas eller sprids till obehöriga.

Frågor om detta? Vänligen kontakta:
Personuppgiftsansvarig
Sofia Sollén Norrlin
sofia.sollen-norrlin@ekolantbruk.se
070 380 93 96
eller
Medlemsansvarig Mariana Wester, mariana.wester@ekolantbruk.se

Allmänna medlemsvillkor
Medlemskap i Ekologiska Lantbrukarna
regleras i förbundets stadgar. Där står

“§ 4. Medlemskap
Medlem kan den bli som stöder
förbundet enligt
ändamålsparagrafen och erlägger
den årliga avgift till förbundet som
förbundsstämman bestämmer. I de
fall distrikt beslutar ta ut en egen
avgift skall medlem erlägga denna.
Medlem vilken ej erlägger stadgade
avgifter eller motarbetar förbundets
syfte kan uteslutas av
förbundsstämman eller
förbundsstyrelsen.”
Vid tecknande av medlemskap i
föreningen uppger den nye medlemmen
de person- och företagsuppgifter som
behövs för att sköta
medlemsadministration samt utskick av
föreningsinformation. Samtycke sker då till
att föreningen får lagra och hantera
personuppgifter för att skicka medlemsoch föreningsinformation, inbjudningar och

annat i föreningens och dess medlemmars
intresse per post och e-post samt fakturera
medlemsavgift.
Om du som medlem blir förtroendevald i
ett distrikt eller riksstyrelse kan ditt namn
och kontaktuppgifter läggas ut på
föreningens hemsida.
Medlemskap gäller fr.o.m. att
medlemsavgift är erlagd och ett år (12
månader) framåt. Cirka en månad innan
medlemskapet löper ut skickas en
förnyelsefaktura från kansliet till
medlemmen.
Vid avslutande av medlemskap upphör
utskick av information och inbjudningar.
Medlem som avslutar sitt medlemskap har
rätt att få alla sina uppgifter raderade på
alla ställen i föreningens arkiv. Om inte
detta särskilt önskas ligger
kontaktuppgifter till gamla medlemmar
kvar i medlemsregistret i syfte att kunna
återrekrytera de som glömt att förnya
medlemsavgift, och som inte aktivt bett om
utträde ur föreningen.

Vilka personuppgifter hanterar
Ekologiska Lantbrukarna?
Föreningen lagrar endast de
personuppgifter om medlemmar som
behövs för att du som medlem ska kunna
betala din medlemsavgift, få del av
information från föreningen och bli kallad
till medlemsmöten i distrikt eller
riksstämman.
I medlemsregistret lagrar vi följande
uppgifter om våra medlemmar:
• Förnamn, Efternamn,
Företagsnamn
• Adress, postnummer, ort
• Telefonnummer och/eller
Mobilnummer
• E-postadress
• Omsättningskategori, baserat på
ungefärlig omsättning i
lantbruksföretaget (ej skog och
övrigt).
Detta gör vi i syfte att:
• Räkna medlemsantal och föra
medlemsstatistik
• Skicka ut medlemstidning
• Skicka ut veckobrev på e-post
• Skicka ut faktura på medlemsavgift
• Skicka ut kallelse till årsmöten i
distrikt, riksstämman och ibland
andra inbjudningar
• Ändra eller radera uppgifter om
medlem
• Beräkna rätt medlemsavgift.
För att garantera en säker hantering av
dina personuppgifter har vi tydliga interna
riktlinjer, avtal tecknade med
underleverantörer (de som t.ex. skickar ut
tidningen eller sköter fakturering) samt en
personuppgiftsansvarig på kansliet som
ansvarar för att detta följs.

Vad är dataskyddsförordningen och
vad är en personuppgift?

Dataskyddsförordningen, eller GDPR
(General Data Protection Regulation) är en
europeisk lag som ersätter den tidigare
PUL (Personuppgiftslagen).
Dataskyddsförordningen syftar till att
skydda den enskildes personuppgifter från
att spridas eller missbrukas och att företag
och organisationer som hanterar
personuppgifter gör det på ett ansvarsfullt
sätt.
All slags information som direkt eller indirekt
kan hänföras till en fysisk person som är i
livet räknas som personuppgifter. Även
bilder (foton) och ljudupptagningar på
individer som behandlas i dator kan vara
personuppgifter även om inga namn
nämns. Krypterade uppgifter och olika slags
elektroniska identiteter, som exempelvis IPnummer, räknas som personuppgifter om
de kan kopplas till fysiska personer.

