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VÅRVIKS FIBERS INTEGRITETSPOLICY 

 

 
1 BAKGRUND 

 

EU:s nya Dataskyddsförordning (General Data Protection Regulations, GDPR) nr 2016/679 

samt den svenska dataskyddslagen med därtill hörande författningar (”dataskydddslagen”) 

träder ikraft den 25 maj 2018. Dataskyddslagen ersätter den tidigare personuppgiftslagen 

(PUL) och syftar till att stärka skyddet av grundläggande fri- och rättigheter, särskilt den 

personliga integriteten. 

 

Den nya dataskyddslagen ska tillämpas av alla juridiska personer i Sverige som behandlar 

personuppgifter i sin verksamhet.  

 

Syftet med denna integritetspolicy är att informera om Vårviks Fibers behandling av  

personuppgifter och därmed uppfylla den lagstadgade informationsplikten enligt  

Artikel 13 Dataskyddsförordningen. 

 

 

2 TILLÄMPNING 

 

Denna integritetspolicy tillämpas av Vårviks Fiber ekonomisk förening, org nr 769624-7035 

(i det följande kallad ”Föreningen”), i förhållande till dess medlemmar och delägare, mark-

ägare med vilka Föreningen ingått markupplåtelseavtal, leverantörer av tjänster samt 

personal/uppdragsgivare vars personuppgifter behandlas av Föreningen i egenskap av 

personuppgiftsansvarig (i det följande kallade ”registrerade”). 

 

Föreningen är skyldig att följa gällande dataskyddslagstiftning. Som ett led i detta är 

Föreningen bl a skyldig att informera om vilka personuppgifter som finns sparade om den 

registrerade, ändamål för behandlingen, hur uppgifterna skyddas från obehöriga samt om 

dessa personuppgifter delas med tredje part, t ex en underleverantör till Föreningen. 

 

Behandlingen av personuppgifter sker både automatiserat och manuellt, i strukturerad eller 

ostrukturerad form. 

 

 

3 ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER OCH DEN 

RÄTTSLIGA GRUNDEN 

 

Föreningen samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med det ändamål som      

framgår av Föreningens stadgar.  

 

Behandlingen av personuppgifter sker med stöd av följande rättsliga grunder 

(Artikel 6 Dataskyddsförordningen); 

 

(i) för att fullgöra de skyldigheter i ett avtal som ingåtts mellan den 

registrerade och Föreningen, 

(ii) för att fullgöra en rättslig förpliktelse enligt lag eller myndighetsföreskrift 

(iii) berättigat intresse 

 

Föreningen får inte samla in och behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt  

för ändamålet. Ingen av Föreningens behandlingar grundas på samtycke eller andra  

grunder än de som uttryckligen nämns nedan. 
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(i) Fullgörande av avtal (Artikel 6 b) 

 

Föreningen behöver kunna samla in och behandla personuppgifter om 

medlemmar och delägare i Föreningen för att Föreningen ska kunna 

fullgöra de skyldigheter Föreningen har påtagit sig enligt det ingångna 

anslutningsavtalet, bl a för att kunna förse medlemmen med rätt 

tjänster. 

 

(ii) Rättslig förpliktelse (Artikel 6 c) 

 

Föreningen behöver kunna samla in och behandla personuppgifter om 

medlemmar och delägare i Föreningen samt om markägare med vilka 

Föreningen ingått så kallat markupplåtelseavtal för att kunna fullgöra 

informationsplikt gentemot myndigheter såsom Lantmäteriet, Post- och 

Telestyrelsen, Skatteverket, Jordbruksverket och EU. 

 

(iii) Berättigat intresse (Artikel 6 f) 

 

Föreningen behöver kunna samla in och behandla personuppgifter om 

medlemmar och delägare i Föreningen samt om markägare med vilka 

Föreningen ingått så kallat markupplåtelseavtal för att i övrigt kunna 

bedriva sin verksamhet.  

 

Sådan behandling sker i syfte att administrera föreningens medlemmar 

och deras ägarandelar i Föreningen, administrera ingångna markupp-

låtelseavtal, fakturera kostnader och avgifter för levererade tjänster, 

underhålla och felsöka anslutningar samt informera om driftstörningar 

men även annan information av värde för medlemmarna. 

 

 

4 KATEGORIER AV REGISTRERADE OCH PERSONUPPGIFTER 

 

4.1 Andelsägare/föreningsmedlem/fastighetsägare med fiberanslutning 

• Föreningsmedlemmens namn, postadress, telefonnummer, e-postadress 

och medlemsnummer 

• Fastighetsbeteckning och adress för ansluten fastighet 

• Fastighetsbeteckning för alla fastigheter som berörs av fiberledningen 

• Uppgift om eventuell arrendator som berörs av fiberledningen 

• Uppgift om inbetalda insatser och utbetalda utdelningar (ägarandel i 

föreningen) 

• Uppgift om ackumulerad fakturering och betalningshistorik 

• Uppgift om val av tjänst enligt ingånget avtal 

 

Uppgifterna hämtas från medlemsansökan, undertecknade anslutningsavtal och 

markupplåtelseavtal samt från avtal om val av tjänst.  

 

Uppgifter om delägare utöver medlemmen registreras inte utan återfinns endast 

på ingångna avtal i original. 
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4.2 Markägare utan fiberanslutning inom Vårviks Fibers område  

• Markägarens (eller dennes företrädare vid flera delägare) kontakt-

uppgifter såsom namn, postadress, telefonnummer och eventuell e-

postadress. 

• Fastighetsbeteckning för alla fastigheter som berörs av fiberledningen 

• Uppgift om eventuell arrendator som berörs av fiberledningen 

• Uppgifterna hämtas från undertecknade markupplåtelseavtal. Uppgift om 

övriga delägare registreras inte utan återfinns endast på ingångna avtal i 

original. 

 

4.3 Leverantörer och andra avtalspartners 

• Endast leverantörens fakturauppgifter registreras såsom 

ankomstnummer, fakturanummer, leverantörens namn samt 

inköpsbelopp 

 

Ingångna avtal arkiveras så länge avtalstiden pågår. 

 

4.4 Personal/löner/arvoden 

• Namn, postadress, telefonnummer, e-postadress, bankkonto 

• Personnummer när detta krävs av Skatteverket 

 

Vårviks Fiber är registrerad som arbetsgivare. Föreningen saknar anställda men i 

förekommande fall utbetalas arvoden och kostnadsersättningar. 

 

 

5 DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER 

 

 Den registrerade har rätt att av föreningen begära 

a) att få tillgång till sina personuppgifter som finns registrerade hos 

Föreningen, 

b) att få rättelse ifall det föreligger fel eller möjlighet till komplettering, 

c) att uppgifterna raderas om personuppgifterna inte längre är nödvändiga 

för ändamålet de samlades in, såvida dessa inte måste sparas på grund 

av annan tillämplig lag eller 

d) att under vissa omständigheter få behandlingen begränsad enligt  

Artikel 18 Dataskyddsförordningen. 

 

Sådan begäran som avses ovan ska göras skriftligen till Föreningens 

kontaktbrevlåda och besvaras av företrädare för Föreningen inom 30 dagar. 

 

 

6 HANTERING AV PERSONUPPGIFTER  

  

Föreningen hanterar registrerade personuppgifter enligt bestämmelserna i gällande 

dataskyddslag. 

 

6.1 Lagring av personuppgifter  

 

Personuppgifter i Föreningens vård lagras digitalt i styrelsens persondatorer samt hos 

Swedbank via systemleverantören SpeedLedger. Anslutnings- och markupplåtelseavtal 

arkiveras i original hos Föreningens sekreterare. 
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6.2 Behandlingens varaktighet 

 

Uppgifter om medlem och delägare i Föreningen sparas till och med den 31 december året 

efter det att medlemmen har utträtt ur Föreningen och medlemskapet har upphört, d v s 

tidigast ett år efter utträde och senast två år efter utträde förutsatt att alla rättsliga 

förpliktelser har reglerats mellan medlemmen och Föreningen. 

 

Därefter raderas uppgifterna och kan inte återskapas. 

 

6.3 Delning av personuppgifter till tredje part 

 

Den nya dataskyddsförordningen föreskriver bl a att alla (företag, organisationer m fl) som 

har någon form av personuppgiftsregister ska informera dem som berörs. Vårviks Fibers 

medlemmar, avtalspartners m fl omfattas av föreningens register. Föreningen är därför 

skyldig att informera om vilka uppgifter som behandlas och hur de bevaras samt om dessa 

uppgifter eventuellt delas med tredje part.  

 

För att kunna administrera medlemmarnas tjänster delas viss information om medlemmarna 

med kommunikationsoperatören Bengtsfors Energi Nät AB (den som driftar fibernätet) och 

med tjänsteleverantören Telia i de fall medlemmen har valt kollektivt upphandlat program-

paket. Dessutom har föreningens revisor och revisors ersättare rätt att ta del av medlems-

registret för granskning. 

 

Den registrerades uppgifter kan emellertid komma att delas med tredje part förutsatt att 

Föreningen är skyldig att göra så enligt lag. Däremot kommer Föreningen aldrig att överföra 

personuppgifter till ett land utanför EU/EES. Information kommer inte heller att lämnas till 

tredje part för marknadsföringsändamål. 

 

För närvarande (maj 2018) delas inga uppgifter med tredje part utöver vad som anges ovan. 

Detta kan dock bli aktuellt i samband med ändringar i organisation och administration. 

Samtliga berörda av dessa ändringar kommer då att informeras om förändringen. 

 

6.4 Skydd av personuppgifter 

 

Beaktat genomförandekostnaden och risken har Föreningen vidtagit lämpliga tekniska och 

organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda sekretessen, riktigheten och tillgängligheten 

avseende personuppgifterna. 

 

 

7 KONTAKTUPPGIFTER 

 

Personuppgiftsansvarig är Vårviks Fiber ekonomisk förening, org nr 769624-7035. 

 

På styrelsens uppdrag handlägger kassören registrering av personuppgifter samt frågor som 

gäller personuppgifter och personregister. Den som vill ställa frågor, lämna synpunkter eller 

avge klagomål mot Föreningens behandling av personuppgifter samt göra en sådan begäran 

som framgår av punkten 5 kontaktar kassören. Kontaktuppgifter finns på hemsidan 

www.varviksfiber.se. 

 

Om en registrerad inte är nöjd med på vilket sätt Föreningen behandlar dennes person-

uppgifter eller om denne anser, att Föreningen inte följer gällande dataskyddslag kan denne 

även inge klagomål till Datainspektionen. 

 

Denna utgåva av integritetspolicy har antagits av styrelsen i Vårviks Fiber 

ekonomisk förening 2018-09-10. 

http://www.varviksfiber.se/

