
GDPR – Dataskyddsförordningen 

 

Den 25 maj 2018 började Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection 

Regulation) att gälla i Sverige och övriga EU med syftet att stärka och harmonisera 

skyddet för levande, fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av 

personuppgifter. 

. 

Didriksdals Samfällighetsförening  registrerar och sparar inga 

känsliga personuppgifter. 

Vanliga personuppgifter som registreras och sparas 

För att kunna förvalta Samfällighetsföreningen och bedriva verksamheten enligt 

stadgarna och SFS lagen 1973:1150 (lagen om förvaltning av samfälligheter) 

upprätthåller Samfällighetsföreningen en medlemsförteckning. I verksamheten 

används uppgifterna för informationsutskick, kallelser till stämmor, medlemsfakturering 

och vid fastställande av rösträtt och debiteringslängd vid stämmor. 

De  kontaktuppgifter som sparas för varje medlemsfastighet är: 

 Fastighetsbeteckning 

 Fastighetens adress 

 Namn på ägare och ev. andelar 

 Namn på kontaktpersonen 

 Adress, telefonnummer och mail adress till kontaktpersonen 

 Andelstal i respektive gemensamhetsanläggning 

 Uppgift om betalning av beslutade avgifter  

 Uppdrag i Samfällighetsföreningen 

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/forordningstexten/
http://batsviken.se:81/batsviken/medlemslista.pdf
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/forordningstexten/


Medlemsförteckningen lagras i Samfällighetsföreningens elektroniska databas hos ett 

webhotell och skyddas av namn och lösenord som endast är tillgängligt för styrelsen. 

Medlemsförteckningen distribueras inte till medlemmar, företag, organisationer, media 

eller annan utanför styrelsen. Registrerade uppgifter är de som varje medlem uppgivit 

vid bildandet av Samfällighetsföreningen, meddelats som ändring, uppgivits vid 

nyförvärv eller efter myndighetsbeslut. Inga personnummer registreras eller sparas. 

 

Ändring av uppgifter i Medlemsförteckningen 

Ändringar skall anmälas skriftligen av ägarna som elektroniskt meddelande till. 

info@didriksdal.se 

Kontaktuppgifter på tidigare ägare raderas från medlemsförteckningen när nya ägarens 

uppgifter anmälts. 

Begäran om utdrag ur Medlemsförteckningen. 

Medlem kan begära att få utdrag ur medlemsförteckningen men endast av uppgifter över 

den egna fastigheten. Begären skickas till: info@didriksdal.se 

Personuppgiftsansvarig 

En personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamålen med och medlen för 

behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska 

person eller den myndighet som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som 

bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad uppgifterna ska användas till. 

Personuppgiftsansvarig är styrelsen för Didriksdals Samfällighetsförening. 

Personuppgiftsombud 

Ett personuppgiftsombud är en person som ser till att personuppgifter behandlas korrekt 

och lagligt inom en verksamhet. Ombudet ska föra en förteckning över register och 

annan behandling av personuppgifter och hjälper registrerade att få felaktiga uppgifter 

http://batsviken.se:81/batsviken/medlemslista.pdf
mailto:info@didriksdal.se


rättade. Personuppgiftsombud att sköta Medlemsförteckningen är den som 

styrelsen årligen utser vid konstituerande styrelsemötet.  

Didriksdal 2018-05-28 
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