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Denna policy täcker följande delar:
1. Personuppgifter vi samlar in
2. Lagring av personuppgifter
3. Delning med tredje part
4. Hur vi skyddar dina personuppgifter
5. Dina rättigheter kopplat till personuppgiftshantering
6. Hur länge vi sparar uppgifterna
7. Hur ändringar i denna policy görs
8. Kontaktuppgifter till dataskyddsombud

Denna policy ämnar beskriva hur Liberala Kvinnor använder, hanterar och delar
personuppgifter. Liberala Kvinnor strävar alltid efter att skydda dina individuella rättigheter
och jobbar för att hela tiden utveckla vårt arbete med säker informationsinsamling. Vi strävar
efter lagringsminimering och uppgiftsminimering. Eftersom de personuppgifter vi samlar in är
kopplade till politiska åsikter, är detta extra viktigt. Följande policy beskriver hantering av
personuppgifter i enlighet med GDPR.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor gällande hur vi hanterar dina
personuppgifter.

1. Personuppgifter vi samlar in
Personuppgifterna vi samlar in kan delas upp i två kategorier:
Personlig information: Fullständigt namn, kön (man/kvinna/annat) och födelsedatum. Vi
använder denna information för att kartlägga köns- och åldersspridning bland våra
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medlemmar som underlag till statistik. Här har du möjlighet att inte uppge ditt kön. Ditt
medlemskap är sekretessbelagt.
Kontaktuppgifter: Telefonnummer och adress. Din kontaktinformation kan dels komma att
användas för att kartlägga geografisk spridning, men även för att möjliggöra för oss att ta
kontakt med våra medlemmar via informationsutskick eller telefon.
Vi använder oss endast av de person- och kontaktuppgifter du förser oss med vi registrering av
ditt medlemskap.
2. Lagring av personuppgifter
Vi lagrar dina personuppgifter i en centralstyrd medlemsdatabas. Liberala Kvinnors kansli har
huvudansvar för hantering av medlemsdatabasen. Begränsad tillgång delas ut till
distriktsordföranden.
3. Delning med tredje part
Dina personuppgifter kan komma att utgöra underlag till statistik, för till exempel
bidragsansökningar. Den typen av statistik utgör i regel kön, region och åldersgrupp. Dina
personuppgifter kan i sällsynta fall komma att bli tillgängliga för leverantörer vid hantering av
medlemssystem. Vid dessa tillfällen upprättas peronuppgiftsbiträdesavtal.
4. Hur vi skyddar dina personuppgifter
Vi arbetar ständigt med att utveckla våra tekniska, organisatoriska och administrativa rutiner
kopplat till all information vi hanterar. Dessa rutiner ses regelbundet över. Samtliga
registeransvariga undertecknar ett sekretssavtal för att få tillträde till medlemsregistret. I en
del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter, till exempel olika ITleverantörer för medlemsregistret.
5. Dina rättigheter kopplat till personuppgiftshantering
Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som individ lagstadgade rättigheter i relation till de
personuppgifter vi hanterar om dig. Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter,
oavsett om det handlar om att ändra dem eller radera dem. Därutöver har du alltid rätt att
tacka nej till information från oss via email, brev eller telefon. Dina rättigheter omfattar i
korthet: rätt till invändning, rätt att bli raderad, rätt att bli glömd.
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Du kan närsomhelst vända dig till Datainspektionen om detta inte följs och göra en
dataskyddsanmälan.
6. Hur länge vi sparar uppgifterna
Personuppgifterna sparas så länge det är nödvändigt för det syfte som de samlades in för. Inaktivt
medlemskap raderas efter två år.

7. Hur ändringar i denna policy görs
Förslag till ändringar läggs fram och beslutas om av centralstyrelsen i Liberala Kvinnor.
8. Kontaktuppgifter Dataskyddsombud
Har du frågor angående innehållet i denna policy, vänligen kontakta vårt förtroendevalda
dataskyddsombud.

Centralstyrelsens valda dataskyddsombud
Namn: Lina Elfvin
Epost: lina.elfvin@liberalakvinnor.se
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