
GDPR för

Inledning
Cederbergska släktföreningen har till ändamål
· att verka för sammanhållning inom släkten
· att tillvarata gemensamma släktintressen
· att föra släktregister samt utföra forskning i släktens historia.

GDPR är en dataskyddsförordning inom EU som gäller sedan 2018, den reglerar hur personupp-
gifter får hållas och hanteras. Varje förening skall kunna visa hur man håller och hanterar person-
uppgifter för att skydda den enskilda personen.

POLICY - Så här hanterar Cederbergska släktföreningen personuppgifter
Medlemsregister
Cederbergska släktföreningen håller eget medlemsregister. Detta används för att skicka ut med-
lemstidningen Cederbergska släktbladet och för att kontakta medlemmarna vid inbjudningar till 
släktmöten och andra aktiviteter. Medlemsregistret skall också kunna användas för medlemmar att 
hålla kontakten med varandra. Det är därför viktigt att meddela kontaktansvarig eller styrelsen via 
mail ifall man inte vill ha sina kontaktuppgifter tillgängliga för andra medlemmar i släktföreningen.

Släktbok 
En av föreningens huvuduppgifter är att föra släktbok. Släktboken fylls på efterhand som nya Ce-
derbergare föds och dödsfall noteras. Släktboken utgör underlag för den som vill få kännedom om  
Cederbergska släktens rötter och om hur släkten utvecklats. Inloggade medlemmar kan ta del av 
släktboken, Om släktboken offentliggörs skall kontaktuppgifter, typ adresser till nu levande med-
lemmar ej finnas med.

medlemslista
Släktföreningens medlemslista med kontaktuppgifter ligger tillgänglig för medlem som loggar inpå 
föreningens hemsida cederberg.net. En av föreningens huvuduppgifter är att främja kontakt mellan 
släktingarna. 

Personuppgifter för styrelse och kontaktpersoner
Personuppgifter i form av namn, telefonnummer och mailadress för Cederberska släktföreningens 
styrelsemedlemmar och andra för föreningen centrala personer (t.ex. redaktör för släktbladet, kon-
taktpersoner för släktgrenar) finns i CSF maillådors kontaktlistor, på CFS hemsida och i mötespro-
tokoll. Detta godkänns av respektive person (bl.a. på konstituerande styrelsemöte).

Protokoll
Protokoll från CSF släktmöten är tillgängliga för medlemmar i släktföreningen och publiceras på 
CFS hemsida. Dessa dokument skall inte innehålla personuppgifter annat än namn (förutom för 
ovanstående). Om det skulle vara aktuellt med andra uppgifter krävs ”aktivt samtycke”.



Personuppgifter för aktiviteter
För aktivitet anordnad av CSF, t.ex. släktmöten görs deltagarlista med namn, mailadress och te-
lefonnummer av styrelsen eller därav utsedd person. Ändamålet för detta är att kunna få en över-
blick över de anmälda och kunna kontakta dessa för information. Anmälan till en aktivitet innebär 
ett ”avtal” och godkännande av att förekomma på en sådan deltagarlista. 
Personuppgifter i sociala medier
Personer som företräder CSF som förening (styrelse, släktbladets redaktion osv) skall inte använ-
da sig av personuppgifter annat än namn utan ”aktivt samtycke” i sociala medier.

Fotografier
Fotografi där person kan identifieras anses också vara en personuppgift. Anmälan och deltagande 
i Cederbergs-aktivitet innebär att man godkänner att förekomma på foton tagna under aktiviteten, 
foton som kan komma att publiceras på CSF hemsida (Cederberg.net ) och i sociala medier. Även 
namn på person kan förekomma i samband med detta. Inget övrigt aktivt godkännande behövs 
alltså för publicering av fotografier tagna på CSF-aktivitet.

Information till Cederbergska släktföreningens medlemmar 
Detta dokument
Detta dokument publiceras på Cederbergska släktföreningens hemsida. Dokumentet kompletteras 
och ändras vid behov, och skall då versionshanteras (versionshistorik sist i dokumentet).

Godkännande-text
En koncentrerad text för information och godkännande av användning av personuppgifter enligt 
ovan kommer att finnas på hemsidan. Denna text  (i grön ruta) kan hänvisas till vid inbjudningar till 
våra aktivteter och vid anmälan till medlemskap.

Godkännande av användning av personuppgifter (inklusive foton) för 
Cederberska släktföreningen 
Genom ditt medlemskap i Cederbergska släktföreningen godkänner du att dina personuppgifter 
lagras och används i föreningens verksamhet, aktiviteter och i föreningens media (främst i släkt-
blad och på hemsida.) 

Anmälan till och deltagande i aktivitet anordnad av Cederbergska släktföreningen, CSF innebär 
godkännande av att personuppgifter i form av namn, telefonnummer och mailadress registre-
ras hos aktivitetsansvarig. Ändamålet för detta är att kunna få en överblick över de anmälda och 
kunna kontakta dessa för information. Anmälan och deltagande innebär också att man godkänner 
att förekomma med namn i reportage för aktiviteten samt på foton tagna under aktiviteten. Repor-
tage och foton som kan komma att publiceras på CSF hemsida och i sociala medier. Det är av ett 
allmänt intresse bland föreningens medlemmar att kunna ta del av föreningens verksamhet och 
aktiviteter genom reportage och fotografier.
Har man något att invända rörande ovan, kontakta medlemsregister@cederberg.net eller någon i 
CSFs styrelse.

Medlems rätt
Deltagare på av CSF anordnade aktiviteter har rätt att undantas från publikation på hemsida och 
i sociala medier enligt ovan. Detta skall i så fall meddelas medlemsregister@cederberg.net. eller 
medlem i föreningens styrelse.
Har man frågor eller invändningar om CSF hantering av personuppgifter ska man kontakta med-
lemsregistret@cederberg.net.
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