Så behandlar vi dina personuppgifter
Från och med 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla i Sverige och
resten av EU. Förordningen reglerar hur vi som verksamhet har rätt att behandla dina
personuppgifter när du är/har varit i kontakt med oss. Det huvudsakliga syftet med GDPR är att värna
människors rätt till skydd av sina personuppgifter och sitt privatliv.
Vad är en personuppgift?
En personuppgift är en uppgift som på något sätt kan kopplas till dig som person. Det kan till exempel
vara ditt namn eller personnummer. Men det är också bilder, filmer och ljudupptagningar där du
medverkar och kan identifieras.
Vilka personuppgifter hanteras inom Leader Sjuhärad?
Föreningen för bara register över personer/organisationer och deras kontaktuppgifter när det är
finns saklig grund för att:
– Bedriva vår dagliga verksamhet genom anställd personal och arvoderad styrelse.
– Förmedla information eller ge stöd och vägledning i särskild fråga till externa intressenter.
– Genomföra handläggning av de projekt som ansökt digitalt via Jordbruksverkets webbplats,
-- Förvara tidrapporter och annat underlag som rör projektet, enligt Jordbruksverkets regelverk.
Föreningen behandlar inga personuppgifter i annat ändamål än för att fullgöra vårt uppdrag i
enlighet med det avtal föreningen har skrivit med Jordbruksverket.
Medlem i föreningen
Du som är medlem i föreningen har lämnat dina kontaktuppgifter till oss. Dessa uppgifter finns
lagrade hos oss så länge du är medlem och vi använder uppgifterna för att skicka ut
medlemsinformation, nyhetsbrev och upprättande av medlemsförteckningar i samband med
medlemsmöten/årsmöte.
Träffar, aktiviteter, möten som arrangeras av oss
Du som har anmält dig och deltagit i en träff som ordnats av oss har därmed lämnat namn och
kontaktuppgifter till oss. Dessa uppgifter finns lagrade hos oss, och vi använder dem i den fortsatta
kontakten med dig.
Hemsidan www.leader-sjuharad.se
På hemsidan samlar vi personuppgifter för den som är anställd i föreningen, ledamot i LAG
(styrelsen) eller kommunkontaktperson med bild, namn och kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna
har lämnats in till oss i samband med anställning/uppdrag i styrelsen.
Projektstöd/Projektstöd till företag/Checkar
Den som har sökt projektstöd via Leader Sjuhärad har lämnat kontaktuppgifter i form av
personnummer/organisationsnummer, adress, telefon, e-post direkt via Jordbruksverkets e-tjänst
och inte till Leader Sjuhärad. Vi använder dessa uppgifter för att ta kontakt med er kopplat till er
ansökan. Den som söker ”checkar” direkt via Leader Sjuhärad via ett av våra projekt som LAG själva
är projektägare till, har lämnat motsvarande kontaktuppgifter och dessa uppgifter sparas av oss för
hantering av din projektansökan.
Leader Sjuhärad förvara tidrapporter och annat underlag som rör projekten, enligt Jordbruksverkets
regelverk.
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Dina rättigheter
Har du frågor om vilka personuppgifter Leader Sjuhärad har lagrade om dig är du välkommen att
kontakta annika@leader-sjuharad.se.
Om du anser att Leader Sjuhärad hanterar dina personuppgifter felaktigt har du rätt att inge
klagomål till Datainspektionen.
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