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FRO Elfsborgs integritetspolicy
Så skyddar vi dina personuppgifter
FRO Elfsborg värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och
organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande
lag.
Så får FRO Elfsborg dina personuppgifter
När du blir medlem i FRO innebär det att du lämnar dina personuppgifter till FRO Elfsborg.
Exempel på uppgifter som vi hanterar
Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, personnummer och annan information som du
lämnat till oss, eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
En lista på uppgifter vi har finns i Bilaga 1 till denna integritetspolicy.
Så använder vi dina uppgifter
FRO Elfsborg har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt uppdrag mot dig
som medlem. FRO Elfsborg kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller
förordning.
I vissa fall kan FRO Elfsborg behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt
samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.
Vi kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:
Vi administrerar och genomföra utbildningar du har ansökt till.
Vi hanterar och administrera dina frågor till FRO Centralkansli.
Vi tillhandahåller anropssignal i vårt radionät.
Vi administrerar radiokonfigurationer.
Vi hanterar din akt i FRO medlemsregister.
För att ge dig relevant information och erbjudanden:
Vi skickar nyhetsbrev med information om FRO Elfsborgs verksamhet via mejl och på https://elfsborg.fro.se
Vi skickar mejl om kallelse till årsmöten, medlemsavgifter m.m.
Vi administrerar ditt deltagande i kurser, civila och militära uppdrag, inpassering till Göteborgs Garnison.
Undantag
Denna policy gäller ej för kurser, civila uppdrag (Molos, Trafikverket m.fl.) och liknande som administreras,
hanteras och anordnas av FRO Centralt då gäller deras policy.
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Dessa har tillgång till dina uppgifter
Dina personuppgifter används av FRO Elfsborg och FRO Elfsborgs funktionärer. Vi lämnar inte ut
personuppgifter till andra verksamheter eller organisationer om vi inte behöver göra detta på grund av lag,
förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part
utanför FRO Elfsborg.
Så länge sparar vi dina uppgifter
FRO Elfsborg sparar dina personuppgifter i enlighet med bilaga 1 till denna policy.
Dina rättigheter
Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran
ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta
behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga personuppgifter till:
FRO Elfsborg
FömedC By 24
Box 5155
426 05 Västra Frölunda.
Vi kommer hantera din begäran skyndsamt och du erhåller svar från oss så snart som möjligt och senast
inom två månader. Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.
Om dina personuppgifter hos FRO Elfsborg är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få
dem rättade. Vi kan inte radera en del personuppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som
exempelvis bokföringsregler.
Om du inte tycker att vi hanterar dina personuppgifter på ett tillfredställande sätt så skicka ett mejl till
elfsborg@fro.se med dina synpunkter.
Datainspektionen är tillsynsmyndighet.

Uppdatering av integritetspolicy
FRO Elfsborg gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på
webbplatsen
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