
Allmänna villkor och personuppgiftspolicy för STF Bråvalla 
lokalavdelning  

ALLMÄNT
Som lokalavdelning i STF är vi måna om att du ska känna dig trygg i alla dina kontakter med 
oss. I den här policyn kan du läsa hur  STF Bråvalla lokalavdelning hanterar dina 
personuppgifter och vilka rättigheter du har kopplat till detta. 
Vi är måna om att de personuppgifter vi behandlar lagras och hanteras på ett tryggt och säkert 
sätt, och i enlighet med GDPR, dataskyddsförordningen.
Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta 
oss. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?
All slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig räknas som 
personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer kan räknas som 
personuppgifter, även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska
identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till 
fysiska personer.

FÖRHÅLLANDET MELLAN STF OCH LOKALAVDELNINGAR 
Vi är ett  STF, men en ansvarsuppdelning finns mellan STF centralt och lokalavdelningarna. 
Svenska Turistföreningens centrala kansli ansvarar för det centrala medlemsregistret. Varje 
lokalavdelning har tillgång till medlemssystemet, men endast avseende medlemmarna inom 
sitt eget upptagningsområde. STF centralt förser alla lokalavdelningar med såväl tekniska som
organisatoriska lösningar för t ex e-post, dokumenthantering och medlemsregistrering. Varje 
lokalavdelning är egna juridiska enheter, och därmed personuppgiftsansvarig för den 
behandling av personuppgifter som sker i den egna föreningen. 
Information överförs mellan STF och lokalavdelningen och vice versa.

VILKA PERSONUPPGIFTER LAGRAR LOKALAVDELNINGEN?
Som lokalavdelning inom STF har vi tillgång till personuppgifter för de STF medlemmar som
är bosatta inom lokalavdelningens upptagningsområde som i det här fallet är följande 
kommuner: Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik. Samma gäller STF 
Bråvallas medlemmar som bor i andra kommuner, Här följer exempel på personuppgifter som 
vi har tillgång till och vissa fall även hanterar: 

 Namn  Namn 

 Adress  Namn 

 E-postadress  Namn 

 Telefonnummer  Namn 

 Ålder  Namn 

 Medlemsnummer  Namn 

 Kön  Namn 

 Bilder  Namn 

 Uppgifter som person registrerar självmant och uppger frivilligt  Namn 



Om en medlem blir medlem i STF genom en lokalavdelning hanteras även personnummer om 
medlemmen har uppgett sitt personnummer till STF. 

HUR HANTERAR STF BRÅVALLA PERSONUPPGIFTER?
Vi behandlar dina personuppgifter enbart när vi har rättslig grund till det. Vår utgångspunkt är
att inte behandla fler personuppgifter än vad som händer för ändamålet, och vi strävar alltid 
efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Om du lämnar personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att lokalavdelningen får 
behandla även dessa personuppgifter i enlighet med denna policy. Det kan t ex handla om att 
du vid en aktivitetsanmälan lämnar uppgifter om dig själv och samtidigt anmäler en vän.

HUR LÄNGE SPARAR LOKALAVDELNINGEN MINA PERSONUPPGIFTER?
Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som vi bedömer att det krävs för att uppfylla det 
som var syftet när vi samlade in dem, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Efter 
det raderas dina uppgifter. 

DINA RÄTTIGHETER
När dina personuppgifter har blivit registrerade i ett register får du automatiskt vissa 
rättigheter. De innebär i korthet att du som registrerad ska kunna få information om när och 
hur dina personuppgifter behandlas, och att du har rätt till kontroll över dina uppgifter. Därför 
har du bland annat rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade, raderade och blockerade samt 
att få ut utdrag över dina registrerade personuppgifter. Dessa rättigheter gäller enligt 
dataskydds-lagstiftningen. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kontaktar du oss. 
Observera att vi inte har tillgång till allt som finns registrerat om dig i hela STF utan enbart 
sådant som finns registrerat på lokalnivå och uppgifter som lokalavdelningen har tillgång till. 
Vill du ha ett fullständigt utdrag kring ditt STF-medlemskap måste du alltså även kontakta 
STF centralt på info@stfturist.se

För att få veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-
registrerades-rattigheter/
Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med 
dataskyddslagstiftningen vill vi gärna att du tar kontakt med oss. Du har även rätt att klaga till
Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

HUR TACKAR JAG NEJ TILL UTSKICK?
Vi i lokalavdelningen använder din e-postadress för att informera dig om aktiviteter och annat
som är aktuellt i lokalavdelningen. Om du inte vill att vi använder din e-postadress för att 
informera dig är du välkommen att höra av dig så tar vi bort dig från kommande utskick.

Lokalavdelningens e-postadress är stfbravalla@stfturist.se och org-nr är 82 5002–7029.
Denna personuppgiftspolicy har antagits av styrelsen i STF Bråvalla  och gäller från och med 
2018-05-25. 

STFs övergripande policy för hela föreningen hittar du här: 
https://www.svenskaturistforeningen.se/app/uploads/2018/05/policy-for-behandling-av-
personuppgifter-14maj2018.pdf
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