
Bondö Marina Hamnförening 

 

GDPR Dokument och instruktioner för uppfyllande av lagen. 

Som grund för behandlingen av personuppgifter enligt lagen ligger ett avtal med 
Svenska Båtunionen som driver den databas/register där vi hanterar alla uppgifter för 
föreningen och som hanterar vårt medlemsregister. Registret heter BAS. Bondö Marina 

Hamnförening, nedan BMH, är medlem i Svenska Båtunionen 

Se avtal: Samarbetsavtal 

Personuppgifter 

När det gäller behandlingen av personuppgifter följer vi de grunddokument som tagits 
fram av Båtunionen se länkar nedan: 

- Information om Svenska Båtunionens behandling av personuppgifter 

Detta är en kortfattad sammanfattning av behandlingen av personuppgifter. För den 

som önskar mer detaljerad information hänvisas till nedanstående dokument. 

- Policy för behandling av personuppgifter 

- Instruktion för behandling av personuppgifter inom Svenska Båtunionen 

 

Personuppgifter som registreras 

De personuppgifter som vi registrerar är namn, personnummer, adress, (fysisk,e-post, 
telefonnummer). Personnumret registreras för att kunna identifiera medlemmar på ett 

säkert sätt. Inga känsliga personuppgifter registreras. 

Personuppgiftsansvarig är föreningens ekonomiansvarige/kassör. 

 

Ändamål och laglig grund för registrering av personuppgifter 

När det gäller ändamål och laglig grund för registreringen av personuppgifter så 

kompletteras punkt 3 i ”Policy för behandling av personuppgifter” ovan med följande 
text anpassad för BMH. 

Behandlingen av personuppgifter om anställda, uppdragstagare, funktionärer eller 

förtroendevalda ska vara begränsad till vad som behövs för att BMH ska kunna inga ̊, 
administrera och avsluta anställningsavtal, uppdragsavtal och avtal med funktionärer 

eller förtroendevalda, för fullgörande av skyldigheter och tillvaratagande av rättigheter 

inom arbetsrätten, vad gäller redovisning och bokföring och i övrigt på det 
skatterättsliga området, samt för att upprätthålla nödvändig säkerhet i lokaler, 
utrymmen, eller anläggning, informationssystem och information som behandlas i 

sådana system som BMH disponerar. 

Behandlingen av personuppgifter om medlemmar ska vara begränsad till vad som 

behövs för att BMH ska kunna registrera, avregistrera, administrera och föra register 
över medlemmarna eller för genomförande av överenskomna förändringar avseende 

medlemskapet, för att BMH ska kunna fullgöra sina skyldigheter och tillvarata sina 
rättigheter enligt avtalen med medlemmarna, för information till medlemmarna om 

olika slags förmåner och för medlemsvärvning, för att BMH ska kunna fullgöra 
skyldigheter och tillvarata rättigheter vad gäller redovisning och bokföring och i övrigt 

på det skatterättsliga området, samt för att upprätthålla nödvändig säkerhet i lokaler, 
utrymmen, eller anläggning, informationssystem och information som behandlas i 

sådana system som BMH disponerar. 

 

https://batunionen.se/wp-content/uploads/2019/05/SBU-Samarbetsavtal-personuppgifter.pdf
https://batunionen.se/wp-content/uploads/2020/01/sbu-personuppgiftsinfo.pdf
https://batunionen.se/wp-content/uploads/2020/01/sbu-personuppgiftspolicy.pdf
https://batunionen.se/wp-content/uploads/2019/05/SBU-Instruktion-personuppgifter.pdf

