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Vi uppdaterade denna information om hur vi använder 
personuppgifter den 1 september 2021. 

 

Integritetspolicy 

 

Så hanterar Hagalunds 
koloniträdgårdsförening personuppgifter 

1. Så samlar vi in och använder dina personuppgifter 

För att Hagalunds koloniträdgårdsförening ska kunna ha en verksamhet där 
boende i Solna stad kan få möjlighet att ha kolonilott på den mark som 
föreningen arrenderar av Solna stad behöver vi samla in och spara 
personuppgifter.  

Eftersom du kan komma i kontakt med Hagalunds koloniträdgårdsförening 
på olika sätt kan behovet av att inhämta personuppgifter se olika ut. 
 
I följande situationer samlar vi in dina personuppgifter 

• Du engagerar dig som frivillig. 
• Du fyller i dina personuppgifter eller kontaktar oss på någon av våra 

plattformar, exempelvis webb, via telefon, postalt eller via e-post. 
• Du anmäler dig till vår kö för att få kolonilott. 
• Du registrerar dig som medlem. 
• Du deltar i en aktivitet som föreningen arrangerar. 
• Du samarbetar med föreningen. 
• Du är leverantör. 
• Du är beslutsfattare i kommun eller annan myndighet 

Vilken typ av personuppgifter vi samlar in kan också se olika ut beroende på 
vilken kontakt du har med oss – det kan röra sig om följande uppgifter: 

• Person- och kontaktuppgifter: Namn, födelsedatum, 
personnummer, mobiltelefonnummer, mejladresser, postadress 
samt faktura- och leveransadress.  

• Betalningsuppgifter som fakturainformation och 
bankkontonummer. 

Vem är ansvarig? 

Den juridiska personen Hagalunds koloniträdgårdsförening, 
organisationsnummer 815201-2517, är personuppgiftsansvarig. Det innebär 
att det är föreningen som ansvarar för de personuppgifter som behandlas 
inom ramen för vår verksamhet och att behandlingen följer gällande 
lagstiftning. 
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2. Personer vi sparar personuppgifter om 

2:1 Medlemmar 

När du blir medlem behöver vi dina personuppgifter för att kunna kontakta 
dig, hålla föreningens register över vem som har vilken kolonilott, 
administrera din avgifter, informera dig om föreningens verksamhet och ge 
dig möjlighet att delta i föreningens demokrati. Vi bedömer att föreningens 
intresse av att kunna göra detta väger tyngre än ditt intresse av att inte få 
dina uppgifter behandlade och stödjer vår behandling på avtal och rättslig 
förpliktelse.  

2:2 Köande 

När du anmäler intresse för att få en kolonilott ställs du i föreningens kö. Vi 
behöver dina personuppgifter för att kunna kontakta dig och administrera 
din köavgift. Vi bedömer att intresset av att kunna hålla köregister och 
hantera köavgift väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina uppgifter 
behandlade och stödjer vår behandling på en intresseavvägning.  

2:3 Beslutsfattare, företrädare för föreningar eller andra 
samarbetspartners  

För att främja Hagalunds koloniträdgårdsförenings verksamhet och lyfta 
frågor om kolonirörelsen, möjligheter till odling i Solna stad och andra 
frågor som rör verksamheten sparar vi kontaktuppgifter till beslutsfattare, 
aktiva i föreningar med liknande verksamhet eller organisationer där 
föreningen är medlem, så som Koloniträdgårdsförbundet, och andra för 
verksamheten viktiga organisationer och kontaktpersoner. 

Dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna bedriva ett gott 
samarbete och ha god kommunikation. Vi anser att detta är ett berättigat 
intresse som tillåter oss att hantera dessa uppgifter. 

Dina kontaktuppgifter kan i enskilda fall komma att meddelas andra 
organisationer och företag vi samarbetar med. I sådana fall förmedlas dina 
kontaktuppgifter vidare som en naturlig del i att administrera olika 
evenemang och samarbeten. 

2:4 Föreningsaktiva funktionärer 

För att kunna organisera Hagalunds koloniträdgårdsförening arbete och ha 
kontakt med våra funktionärer, till exempel styrelseledamöter, samlar vi in 
och använder namn och kontaktuppgifter. Uppgifter du ger in som 
funktionär delas inom Hagalunds koloniträdgårdsförenings organisation, 
Koloniträdgårdsförbundet och Koloniträdgårdsförbundet region Östra. Det 
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gör vi för att samordna olika insatser i vårt arbete. Som funktionär har du 
ett anställningsliknande förhållande till oss och vi sparar och använder 
därför dina uppgifter med stöd av att kunna fullgöra vårt avtal med dig som 
anmält dig som funktionär. 

Dina kontaktuppgifter kan i enskilda fall komma att meddelas andra 
organisationer och företag vi samarbetar med. I sådana fall förmedlas dina 
kontaktuppgifter vidare som en naturlig del i att administrera olika 
evenemang och samarbeten. 

2:5 Kontakter 

För att vi på Hagalunds koloniträdgårdsförening ska kunna besvara dina 
frågor samlar vi in och sparar nödvändiga kontaktuppgifter du anger i e -
post eller per telefon. Det gör vi med stöd av vårt berättigade intresse av 
att återkomma till dig och besvara dina frågor. 

3. Hur länge sparar Hagalunds koloniträdgårdsförening personuppgifter? 

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla 
ändamålen med att vi samlar in uppgifterna, eller så länge vi annars enligt 
lag är skyldiga att göra det. Därefter raderar vi personuppgifterna. Om vi 
sparar och använder dina personuppgifter med stöd av ditt godkännande 
slutar vi använda uppgifterna och raderar dem om du tar tillbaka ditt 
godkännande. 

4. När samlar vi i personnummer? 

Hagalunds koloniträdgårdsförening använder endast tiosiffriga 
personnummer när det är tydligt att hela personnumret behövs. Om det, 
för vad vi tänker använda uppgifterna till, räcker med födelseår eller 
födelsedatum använder vi dessa kortare nummer istället. 

5. Vilka använder personuppgifterna? 

Personuppgifter som Hagalunds koloniträdgårdsförening samlar in och 
sparar hålls som huvudregel inom Hagalunds koloniträdgårdsförenings egen 
organisation. Det betyder att dina personuppgifter kan lämnas mellan 
Hagalunds koloniträdgårdsförening, Koloniträdgårdsförbundet och 
Koloniträdgårdsförbundet region Östra. De som behöver dina 
personuppgifter för att kunna göra sina arbetsuppgifter ska vara de som har 
tillgång till uppgifterna.  

De organisationer som ligger utanför vår egen organisation och kan komma 
att ges tillgång till personuppgifter är företag vars tjänster föreningen 
behöver, till exempel när en funktionär gör inköp eller beställer IT-tjänster 
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för föreningens räkning. Banker får personuppgifter av oss för att kunna 
göra utbetalningar. De som får tillgång till uppgifterna är också skyldiga 
enligt GDPR att vidta skyddsåtgärder för att dina uppgifter ska ges ett bra 
och säkert skydd. 

Hagalunds koloniträdgårdsförening har själv ingen hantering av 
personuppgifter som sker utanför EU eller europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES). Om dina uppgifter av något skäl skulle behöva 
skickas utanför EU/EES ser vi till att dina uppgifter skyddas. 

6. Dina rättigheter 

Du har alltid rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter. 

Om du skulle vilja undersöka vilka personuppgifter som finns sparade om 
dig kan du kontakta oss och fråga efter ett så kallat registerutdrag. När du 
kontaktar oss kan du behöva intyga vem du är. Vi kan fråga dig om din 
identitet för att vara säkra på att vi ger informationen till rätt person. 

Vi är glada om du hör av dig om dina personuppgifter inte stämmer eller 
ändras, så rättar vi uppgifterna. För att vi ska kunna kontakta dig är det 
viktigt att vi har uppdaterade namn- och adresslistor. 

Om du tycker att vi inte följer reglerna för personuppgifter har du rätt att 
be om att vi inte använder dina uppgifter på ett visst sätt. Du har också rätt 
att be om att vi tar bort överflödiga personuppgifter. 

Om vi sparar och använder dina personuppgifter med ditt godkännande 
eller med grund i ett avtal vi har med dig har du rätt att be oss skicka över 
uppgifterna om dig till ett annat företag eller annan organisation. 

7. Hur du lämnar klagomål 

Skulle du uppleva att vi inte hanterar dina personuppgifter på rätt sätt har 
du rätt att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten och lämna klagomål. 
Integritetsskyddsmyndigheten är den myndighet som övervakar att företag 
och organisationer följer reglerna för användandet av personuppgifter och 
du kan kontakta dem via e-post till imy@imy.se. Vill du lära dig om mer om 
personuppgifter, besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida imy.se. 

8. Hur du kontaktar oss 

Har du några frågor om hur vi samlar in, sparar och använder dina 
personuppgifter får du gärna kontakta oss 
på kolonin_hagalund@yahoo.se så berättar vi mer. 

mailto:imy@imy.se
http://imy.se/
about:blank

