
  
  
  
JOHAfondens  personuppgiftspolicy-‐  fastställd  av  styrelsen  2019-‐01-‐21  
  

Stödföreningen  för  Barbro  Johanssons  fond  för  utbildning  av  flickor  i  Tanzania,  JOHA  Trust,  
och  som  numera  oftast  kallas  JOHAfonden,  för  ett  medlemsregister  och  ett  register  över  
”gåvogivare”  dvs  individer,  företag  och  andra  organisationer  som  betalar  in  medlemsavgifter  
till  föreningens  plusgirokonto  118435-‐7,  skänker  gåvor  till  plusgirokonto  900607-‐3  eller  utför  
tjänster  till  föreningen  kostnadsfritt  eller  till  subventionerat  pris.  
  

I  registren  sparas  endast  uppgifter  som  är  nödvändiga  för  föreningens  verksamhet,  dvs  i  
första  hand  namn  och  adress  samt  i  vissa  fall  andra  kontaktuppgifter  som  epostadresser  och  
telefonnummer.  I  medlemsregistret  noteras  också  för  vilka  år  som  medlemsavgift  erlagts,  
och  pengagåvor  som  skänkts  till  föreningen  respektive  medlemsår.  I  gåvoregistret,  som  
ibland  benämns  ”föreningens  vänner”,  noteras  storleken  på  de  gåvor  som  lämnats  
respektive  kalenderår.    
  

Föreningens  styrelse  använder  registren  för  av  kallelser  och  medlemsbrev  men  kan  också  
komma  att  använda  dem  för  utskick  av  annan  föreningsinformation.    
  

Vilka  kan  föreningen  komma  att  dela  dina  personuppgifter  med?  
Om  styrelsen  i  framtiden  väljer  att  göra  utskick  via  ett  tryckeri  i  stället  för  att  själv  
administrera  och  ombesörja  utskick  till  medlemmar  och  vänner  så  kan  adressregistren  
komma  att  överlämnas  till  tryckeriet  för  utskrift  av  adressetiketter.    
  

Styrelsen  är  registeransvarig  och  kommer  vid  varje  tidpunkt  att  ha  en  av  styrelsen  utsedd  
registeransvarig  som  ansvarar  för  de  skyldigheter  som  åligger  an  registeransvarig.    
  

Från  vilka  källor  hämta  vi  dina  personuppgifter  
Utöver  uppgifter  som  du  själv  lämnar  till  oss  så  hämtar  vi  uppgifter  från  de  
inbetalningsblanketter  vi  får  när  du  gör  inbetalningar  till  något  av  föreningens  
plusgirokonton.  
  

Hur  länge  sparar  vi  dina  personuppgifter  
Föreningen  sparar  aldrig  dina  personuppgifter  längre  än  vad  som  behövs  för  föreningens  
arbete.  När  det  är  dags,  raderar  vi  de  gamla  uppgifterna.    
  

Vilka  rättigheter  har  du  som  registrerad?    
Varje  medlem  och  gåvogivare  har  rätt  till  tillgång  (s.k.  registerutdrag)  till  följande  uppgifter  
om  sig  själv:  namn,  bostadsadress,  postnummer,  ort,  ev  lämnade  mailadresser  och  
telefonnummer.    
  

Inga  av  dessa  uppgifter  lämnas  till  annan  såvida  inte  samtycke  inhämtats.    
  

Varje  medlem  och  gåvogivare  har  rätt  till  rättelse  och  kan  begära  att  egna  personuppgifter,  
som  är  felaktiga,  rättas.  
  

Varje  medlem  och  gåvogivare  som  registrerats  har  rätt  till  radering  och  kan  begära  att  egna  
personuppgifter  raderas  om  uppgifterna  inte  längre  är  nödvändiga  för  de  ändamål  för  vilka  
de  samlats  in.  Egna  personuppgifter  kan  också  raderas  om  medlemmen/gåvogivaren  
invänder  mot  den  intresseavvägning  som  föreningen  har  gjort  baserad  på  berättigat  intresse    



  
  
och  medlemmens/gåvogivarens  skäl  för  invändningen  väger  tyngre  än  föreningens  
berättigade  intresse.    
  

Varje  medlem/gåvogivare  har  rätt  till  begränsning  och  kan  begära  att  föreningens  
behandling  av  de  egna  personuppgifterna  begränsas  om  medlemmen/gåvogivaren  t.ex.  
anser  att  personuppgifterna  som  föreningen  behandlar  inte  är  korrekta.  Då  kan  
medlemmen/gåvogivaren  begära  en  begränsning  under  den  tid  föreningen  behöver  för  att  
kontrollera  huruvida  personuppgifterna  är  korrekta.  Om  föreningen  inte  längre  behöver  
personuppgifterna  för  de  fastställda  ändamålen,  men  medlemmen/gåvogivaren  av  något  
skäl  behöver  dem  för  egna  ändamål  kan  begäran  lämnas  om  begränsad  behandling  hos  
föreningen.  Det  innebär  att  medlemmen/gåvogivaren  kan  begära  att  föreningen  inte  raderar  
de  personliga  uppgifterna  men  att  användningen  ”pausas”.  
  
Det  är  viktigt  att  du  som  är  berörd  tar  del  av  och  förstår  föreningen  personaluppgiftspolicy  
och  känner  dig  trygg  i  vår  behandling  av  våra  personuppgifter.  Du  är  alltid  välkommen  att  
kontakta  styrelsen  vid  eventuella  frågor.  
  
  


