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Flygplatsseniorerna / Stockholm är en förening som behandlar 

personuppgifter, därför måste vi följa dataskyddsförordningen. 

Personuppgifterna används för att i utskick informera våra medlemmar om 

de aktiviteter som föreningen har och för att administrera 

medlemsavgifterna. 

 
Personuppgiftsansvarig 
Styrelsen för Flygplatsseniorerna / Stockholm är personuppgiftsansvarig, 

det vill säga ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar 
vid medlemsansökan och vid senare ändringsanmälningar och kontakter. 

 
Personuppgifter som kan behandlas 
Personuppgifter som kan behandlas är uppgifter om namn, adress, 

personnummer, telefonnummer och e-postadresser. Personuppgifterna finns 
i Flygplatsseniorernas medlemsregister som lagras digitalt hos styrelsen. Det 
är endast styrelsen som har tillgång till personuppgifterna. 

 
Ändamålen med behandlingen  

Uppgifterna behövs för att vi ska kunna administrera ditt medlemskap i 
Flygplatsseniorerna samt för att fullgöra övriga åtaganden som enligt 
stadgarna åvilar oss gentemot dig som medlem. Som medlem får du 

information om aktiviteter genom utskick och på Flygplatsseniorernas 
hemsida: www.lfvpensionarer.se   
 

Utlämnande till annan  
Vid aktiviteter som anordnas av researrangör måste vi lämna vissa 

personuppgifter för att kunna deltaga, till exempel namn och sexsiffrigt 
personnummer. 
Föreningen är en social förening där arbetskamrater och före detta 

arbetskamrater upprätthåller eller knyter nya kontakter. Därav finns en 
kontaktlista med personuppgifter som delas av medlemmarna. 

Personuppgifterna delges aldrig någon annan person eller organisation. 
 
Information om behandling av personuppgifter, rättelse m.m.  

Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar 
och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om 
personuppgifter. Föreningen ser till att ha korrekta uppgifter och styrelsen 

uppdaterar dem vid förändringar.  
 

Gallring 
Medlem som avslutar sitt medlemskap har rätt att få sina personuppgifter 
raderade. Personuppgifterna sparas ett kalenderår efter det att medlemmen 

upphört att betala medlemsavgiften, därefter raderas uppgifterna. 
Vidare har du rätt att begära begränsning av behandling av dina uppgifter 

samt att inge klagomål till Datainspektionen. Läs mer om behandling av 
personuppgifter på    www.datainspektionen.se  

http://www.lfvpensionarer.se/
http://www.datainspektionen.se/


 
Kontaktuppgifter  
Flygplatsseniorerna / Stockholm e-post: styrelsen@lfvpensionarer.se eller 

telefon till någon i styrelsen. 
 

Godkännande 
Denna information delges samtliga befintliga och blivande medlemmar i 
föreningen. Genom att medlem betalar medlemsavgiften accepteras 

hantering av personuppgifter enligt ovanstående. 
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