
 
Dataskyddspolicy för Föreningsarkiven i Stockholms län 
(FSL) 
 
Allmänt 
 
FSL värnar den personliga integriteten. I vår dataskyddspolicy anges hur vi samlar in och använder 
personuppgifter. I policyn kan du också läsa om dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra 
dessa gällande. Har du frågor om vårt arbete med integritets- och dataskydd, kan du kontakta oss via 
e-mail info@foreningsarkiven.a.se. 
 
Genom att bli medlem hos FSL får du en förfrågan om att acceptera vår Dataskyddspolicy och vår 
behandling av dina personuppgifter, vilket vi hoppas du ska göra. FSL använder elektroniska 
kommunikationskanaler för att skicka information till dig. 
 
Dataskyddsansvarig har utsett FSL:s kanslist att fungera som föreningens dataskyddsombud.  
 
Om du har klagomål gällande FSL:s personuppgiftshantering kan du lämna dessa till 
Dataskyddsinspektionen. 
 
Information föreningen samlar in 
 
Informationen är både sådan som du lämnar till oss och som vi samlar in, nedan kan du läsa mer om 
den information vi samlar in för dig. Inom ramen för registret ASL samlar föreningen in uppgifter om 
föreningarna, deras kontaktpersoner och innehållet i arkivförteckningar. 
 
Person- och kontaktinformation till kontaktpersoner –föreningsnamn,  namn, e-postadress samt 
mobiltelefonnummer. 
 
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra FSL:s tjänster samt för att kommunicera 
med dig. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part. Däremot förekommer det att 
vi genom support från extern konsult tillfälligtvis ger tillgång till personuppgifter. Då detta är 
nödvändigt upprättas ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUBA). 
 
Behandling av personuppgifter  
 
Din data kommer att behandlas inom EU/EES. Informationen kommer att förvaras på servrar som 
endast föreningens styrelse och kanslist har tillgång till. 
 
Bevarande av personuppgifter 
 
Vi sparar data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden och så länge det 
krävs enligt lagstadgade lagringstider.  
 
Vid anmälan till medlemsaktiviteter kommer personuppgifter att sparas 30 dagar efter det att 
aktiviteten har genomförts eller meddelande om att den har ställts in har gått ut. 
 
Dina rättigheter 
 



Rätt att få tillgång till din data. Du kan kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter 
om dig vi lagrar och ska beredas möjlighet att verifiera den information vi har om dig och din 
förening. 
Rätt att få samtycka. FSL kommer i samband med att vi samlar in personuppgifter att bereda 
möjligheter för berörda att få samtycka till detta. 
 
Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv. 
 
Rätt att bli glömd. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte 
längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Observera dock att det kan finnas rättsliga 
förpliktelser för FSL som hindrar oss från att omedelbart radera din data. 
 
Begäran om att ta del av angivna rättigheter önskar vi erhålla skriftligen. 
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