Om dina personuppgifter inom de
organisationer/föreningar som
hanteras på www.vattern.org
Från och med 25 maj gäller en ny dataskyddsförordning, GDPR, i alla EU-länder. Här i Sverige
ersätter den personuppgiftslagen, PUL. I praktiken stärks skyddet av dina personuppgifter och
din rätt att veta vad de används till och hur de behandlas av oss på www.vattern.org.
www.vattern.org kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. En
personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är
i livet. All typ av hantering som man kan göra med personuppgifter, exempelvis lagra, gallra, sprida
och kopiera, är en behandling av personuppgifter.
Om du tar del av samverkan runt Vättern inom www.vattern.org så kan vi behöva behandla dina
personuppgifter. Det gäller till exempel om du går på en konferens vi anordnar eller om du ställer upp
på film eller foto till våra sociala kanaler, webbplatser, eller är med på sändlistor för utskick eller är
kontaktperson för verksamheterna med mera.

Behandling av personuppgifter ska ha laglig grund
Alla behandlingar av personuppgifter måste ha laglig grund. www.vattern.org är verksam inom ett
stort antal områden, därför är det inte möjligt att beskriva den lagliga grunden för varje enskild
behandling här på webbplatsen. Om du vill veta mer om vilka uppgifter vi behandlar om dig är du
välkommen att höra av dig till kontaktpersonerna inom www.vattern.org.

Leader Vättern, Vätternvårdsförbundet och Länsstyrelsernas
fiskeinformation om Vättern är gemensamt ansvariga
Alla samverkansparter på www.vattern.org nyttjar i flera avseenden gemensamma system. Därför är
dessa gemensamt personuppgiftsansvariga när det gäller den nya dataskyddsförordningen, GDPR.
Lagstiftningen kräver en struktur och det ska vara tydligt för den registrerade hur ansvaret är fördelat.
Det vill säga vem som har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt.
Om du har frågor om eller synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att
kontakta oss.

Jönköping den 25 maj 2018

