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Dalslands Konstnärsförbund, GDPR policy
Dalslands konstnärsförbund är en förening för yrkesverksamma konstnärer i Dalsland. Syftet för konstnärsförbundet är att ta tillvara medlemmarnas gemensamma intressen. Dit hör att presentera medlemmarna
och deras konstnärliga verk för en konstpublik och stärka kontaktytorna mot allmänheten.
I EU finns en ny dataskyddsförordning, GDPR, som gäller från den 25 maj 2018. Den har tillkommit för
att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. GDPR har regler för hur personuppgifter ska hanteras av föreningar. Dalslands konstnärsförbund hanterar personuppgifter enligt nedan.
1. Dalslands konstnärsförbund har följande personuppgifter:
a) Namn, födelseår, invalsår, postadress, mejladress, telefonnummer och bankkontouppgifter till medlemmarna finns i ett register som förvaras hos kassören och hos sekreteraren. Dessa personuppgifter används
för meddelanden till medlemmarna. Dit hör inbjudningar till utställningar, till föreningsmöten och annan
föreningsinformation som rör verksamheten och medlemmarnas intressen. De används också för födelsedagsuppvaktningar, för utanordningar för utlägg samt som underlag för fakturering av medlemsavgifter
och serviceavgifter.
b) Medlemmarnas namn, postadress, mejladress, telefonnummer, födelseår, personfoto samt cv och
adress till eventuell personlig hemsida förvaras hos webbredaktören och är offentliggjorda på Dalslands
konstnärsförbunds hemsida www.dkf.se. Dessa personuppgifter visas på hemsidan tillsammans med
foton på några av respektive medlems verk. Syftet med publiceringen är att informera allmänheten om
dels förbundets verksamhet, dels om respektive medlems verksamhet som konstnär och att stärka kontaktnätet mellan konstnär/medlem och en konstintresserad publik. Dessa personuppgifter levererar varje
nybliven medlem för publicering på dkf.se. Det ligger också på varje medlem att se till att uppgifterna
uppdateras via webbredaktören.
c) Ansökningar om medlemskap i förbundet med sökandens namn, postadress, mejladress, telefonnummer och personnummer.
2. Avtal om delning
Dalslands konstnärsförbund delar personuppgifter med Dalslands konstförening. Dessa uppgifter är medlemmarnas namn, postadress, mejladress och telefonnummer. Dalslands konstförening arrangerar salonger och separatutställningar för medlemmarna i Dalslands konstnärsförbund och behöver kontaktuppgifterna för dessa ändamål. Ett avtal mellan förbundet och föreningen föreskriver att dessa personuppgifter
inte får spridas till ytterligare part och att de ska hanteras av konstföreningen enligt GDPR:s krav.

3. Rättslig grund
Som rättslig grund för hanteringen av personuppgifter har Dalslands konstnärförbund valt så kallad
intresseavvägning. Det betyder att förbundets personuppgiftsansvarige (se nedan) får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre än
den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet. I klartext: föreningens
intresse av och möjlighet att driva verksamheten enligt föreningens intentioner, se inledningen, väger
tyngre än de registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter.
4. Så här sparas personuppgifterna:
a - b. i medlemsregistret så länge medlemmen är medlem. Därefter stryks uppgifterna i medlemsregistret
och på hemsidan. För avlidna medlemmar kvarstår uppgifter på hemsidan som historisk dokumentation
med namn, personfoto, foto på verk och i vissa fall cv.
c. När proceduren för antagande av nya medlemmar är avslutad, efter cirka ett halvt år, kasseras ansökningshandlingarna och därmed personuppgifterna.
5. Personuppgiftsansvarig
Ansvarig för hanteringen av personuppgifter inom Dalslands konstnärsförbund är ordföranden.
6. Medlemmens rättigheter
a) Varje medlem har rätt att få ett utdrag med sina personuppgifter ur medlemsregistret, rätt att ändra
eventuella felaktigheter och att få uppgifterna raderade när de inte längre är nödvändiga.
b) Den som tycker att Dalslands konstnärsförbund behandlar personuppgifter i strid mot GDPR kan i första
hand vända sig till förbundets ordförande rolf.g@artfuel.se eller till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, datainspektionen@datainspektionen.se.
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