
Information om Akademiska kapellets vänners hantering av personuppgifter  

Som andra organisationer behöver Akademiska kapellets vänner följa de regler som finns om 
personuppgifter, det vill säga allmänna dataskyddsförordningen (också kallad GDPR). Här följer 
övergripande information om hur föreningen hanterar personuppgifter i sin verksamhet. 

Ansvarig för hantering av personuppgifter är föreningen som företräds av sin styrelse. Den kan 
kontaktas på akademiskakapelletsvanner@gmail.com . 

I verksamheten behandlar föreningen personuppgifter i form av namn, adresser, telefonnummer samt 
e-postadresser. Ändamålet med behandlingen är att kunna kalla till årsmöten och andra 
föreningssammankomster, informera om föreningens verksamhet samt i övrigt bedriva föreningens 
verksamhet. I fråga om medlemmarna i föreningen är den rättsliga grunden för denna behandling 
avtalet om medlemskap mellan medlemmen och föreningen. I fråga om icke-medlemmar är den 
rättsliga grunden för denna behandling en avvägning mellan intresset av skydd för personuppgifter och 
intresset för verksamheten. För att kunna bedriva verksamheten och rekrytera nya medlemmar är denna 
behandling nödvändig, samtidigt som den personliga integriteten inte berörs i någon större omfattning.  

Föreningen hanterar också fotografier och filmer för att informera om föreningens verksamhet på bland 
annat sociala medier. Den rättsliga grunden för denna behandling är en intresseavvägning mellan 
intresset av skydd för personuppgifter och intresset för verksamheten. Föreningen bedömer att det är 
värdefullt för verksamheten att sprida denna information, samtidigt som den normalt inte innebär 
någon mer ingripande begränsning av den personliga integriteten. Samtidigt respekteras givetvis 
önskemål om att inte medverka på bilder eller i filmer.  

Föreningen behandlar uppgifter endast så lång tid som krävs med hänsyn till de ändamål som har 
angetts ovan.  

Den vars personuppgifter har behandlats av föreningen har rätt att få tillgång till sina personuppgifter, få 
sina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga samt få närmare besked om hur länge 
personuppgifterna lagras. För dessa ändamål kontaktas styrelsen.  

Den som önskar klaga på föreningens hantering av personuppgifter kan vända sig till Datainspektionen. 
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