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Redovisning	  av	  föreningens	  hantering	  av	  personuppgifter	  i	  samband	  med	  ny	  dataskyddslag	  GDPR	  
	  
I	  maj	  2018	  börjar	  en	  ny	  personuppgiftslag	  att	  gälla	  som	  ersätter	  PUL.	  Syftet	  är	  att	  skydda	  personuppgifter.	  Där	  ingår	  att	  
informera	  medlemmar	  vilka	  personuppgifter	  vi	  lagrar	  och	  använder	  i	  vår	  verksamhet.	  Här	  får	  du	  information	  om	  hur	  
Väring	  sydost	  fiber	  gör	  med	  dina	  uppgifter.	  Som	  medlem	  har	  du	  rätt	  att	  få	  del	  av	  uppgifter	  som	  finns	  om	  dig	  i	  
medlemsregistret.	  
	  
Alla	  uppgifter	  vi	  använder	  och	  lagrar	  är	  en	  del	  av	  det	  avtal	  du	  har	  med	  föreningen,	  som	  medlem	  och/eller	  kund.	  
Uppgifterna	  vi	  har	  och	  använder	  krävs	  av	  myndigheter,	  för	  att	  hantera	  ekonomin,	  underhålla	  fibernätet	  och	  för	  att	  ha	  
kontakt	  med	  dig,	  kommunikations-‐	  och	  tjänsteleverantör	  samt	  anlitade	  entreprenörer.	  Några	  uppgifter	  som	  inte	  behövs	  
för	  dessa	  ändamål	  lagras	  inte	  av	  föreningen.	  Ansvarig	  för	  registret	  är	  styrelsen	  för	  Väring	  sydost	  fiber	  och	  innehåller	  
följande	  uppgifter	  om	  dig:	  
	  
Uppgifter	  som	  används	  
För	  medlemmar	  och	  kunder	  hanterar	  vi	  namn,	  adress,	  telefonnummer,	  e-‐postadress	  och	  tjänsteval	  för	  att	  kunna	  
kontakta	  dig	  och	  kommunicera	  med	  kommunikationsoperatör,	  tjänsteleverantör	  och	  servicepersonal.	  
För	  medlemmar	  finns	  medlemsnummer/kundnummer,	  personnummer,	  fastighetsbeteckning,	  objektnummer	  samt	  
uppgifter	  om	  betalda	  insatser,	  inträdes-‐	  och	  utträdesdag	  i	  föreningen.	  Även	  kartor	  för	  drift	  och	  underhåll	  finns	  på	  
fibernätet.

Syftet	  med	  uppgifterna	  
Myndigheter	  kräver	  ett	  medlemsregister	  med	  specifika	  uppgifter.	  Kartor	  och	  ritningar	  behövs	  för	  drift	  och	  
underhåll.	  Personuppgifter	  behövs	  för	  ekonomiuppföljning,	  fakturering	  och	  för	  att	  kunna	  kommunicera	  med	  
medlemmar,	  kunder	  och	  underentreprenörer.	  	  
	  
Hur	  uppgifterna	  hanteras	  
Uppgifterna	  finns	  i	  huvudsak	  i	  pärmar	  samt	  i	  enskilda	  datorer	  hos	  ordförande,	  kassör	  och	  driftsansvarig.	  Alla	  
datorer	  är	  lösenordsskyddade.	  	  
Ekonomisystemet	  är	  en	  molntjänst	  hos	  leverantören	  FortNox,	  med	  säkerhetsskydd.	  
För	  underhåll	  av	  register	  finns	  uppgifter	  även	  hos	  Sharepoint,	  en	  molntjänst	  hos	  Skövde	  kommun.	  
Vid	  utbyggnad	  delas	  nödvändiga	  uppgifter	  med	  entreprenörer,	  som	  namn,	  nummer	  och	  adress.	  
Entreprenörer	  är	  skyldiga	  att	  radera	  uppgifter	  när	  uppdraget	  är	  utfört	  och	  de	  får	  endast	  uppgifter	  som	  krävs	  
för	  sitt	  uppdrag.	  
Kommunikationsoperatör/Zitius	  och	  Telia/gruppavtal	  får	  del	  av	  uppgifter	  som	  krävs	  för	  arbetet.	  
Valberedningen	  ges	  tillgång	  till	  namn	  och	  kontaktuppgifter	  en	  gång	  per	  år.	  Även	  revisor	  och	  myndigheter	  
kan	  kontrollera	  uppgifterna.	  Kartor	  och	  kopplingsscheman	  finns	  vid	  noderna.	  
Någon	  känslig	  information	  som	  ej	  behövs	  för	  driften	  hanteras	  ej	  i	  några	  register.	  	  
	  
Hur	  länge	  lagras	  uppgifterna	  
Så	  länge	  du	  är	  medlem	  eller	  kund	  finns	  uppgifterna	  hos	  föreningen.	  I	  samband	  med	  överlåtelse	  av	  andel	  
måste	  föreningen	  dokumentera	  ägarbytet	  och	  lagra	  uppgiften	  under	  några	  år.	  
	  
Information	  om	  medlemmar/kunder	  sprids	  ej	  till	  obehöriga.	  
	  
	  
Med	  vänlig	  hälsning,	  
	  
Styrelsen	  för	  Väring	  sydost	  ekonomisk	  förening	  


