Hantering av personuppgifter för Stornärfjällets Samfällighetsförening
enligt GDPR, personuppgiftslagen som införs inom EU
Med anledning av nya regler för hantering av personuppgifter enligt GDPR som träder i kraft
under maj 2018 vill vi uppmärksamma våra medlemmar på följande:
Vår samfällighet hanterar uppgifter om aktuella fastigheter samt ägare som finns i vårt område för
att kunna hantera utdebitering av avgifter m.m. Vi har inga lagrade personnummer eller annan
personlig information om medlemmarna, förutom i vissa fall epostadresser och telefonnummer.
Samtliga medlemmar har via senaste fakturan fått inloggningsuppgifter för att kunna registrera
eller avregistrera uppgifter om telefonnummer och epostadress till föreningen via vagnu.se
Vägfas har infört en möjlighet för alla ägare att markera sitt godkännande av lagring och
användning av epostadresser och mobilnummer i VägFas på 'Ägarinloggningssidorna'. Stornärfjället
behöver ert godkännande för att kunna lagra och skicka ut information via e-mail framledes.

Vi uppmanar samtliga medlemmar att gå in på aktuell sida på www.vagnu.se, /ägarinloggning
och anmäla att ni godkänner att vi får lagra och använda aktuella epostadresser.
Såvida ni inte lyckas med detta ber er skicka oss ett mail om detta till vår epostadress;
info@stornarfjallet.se.
(Saknar ni aktuell kod kan ni begära denna vid glömt kod, om ni har en epostadress i vårt system
kommer omgående er kod som svarsmail).
Vid ägarinloggning kan ni även se information om er fastighet, betalda avgifter, adressuppgifter
m.m. som finns inlagda.

Övrig registerhantering:
Uppgifter om ägare till fastigheter kommer tas bort så snart vi får kännedom om ny ägare till
aktuell fastighet i vårt register som sköts via Väg.nu.
Vi sparar debiteringslängder under som längst 10 år som för att kunna hantera och korrigera
eventuella felaktigheter avseende debitering av årsavgifter i föreningen.
Styrelse har antagit en policy för hantering av dessa nya regler för GDPR under styrelsemöte
under mars månad 2018, som styrelsen kommer följa framöver.
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