
Information till medlemmarna i Tygelsjö Norra 

Samfällighetsförening, innefattande  

Egnahemsägare och Riksbyggen Brf. Malmöhus 28                       

om GDPR 

 
Den 25 maj 2018 träder en EU-gemensam förordning för hantering av 

personuppgifter i kraft, som heter GDPR (General Data Protection Regulation) 

och som på svenska kallas Dataskyddsförordningen.  

Den ersätter PuL, den svenska personuppgiftslagen som trädde i kraft 1998 och 

som reglerar hantering av personuppgifter. 

Tygelsjö Norra Samfällighetsförening härefter betecknat som TNS, vill 

informera om arbetet med den nya förordningen. 

Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden 

Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens 

verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och 

medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Den rättsliga grunden för 

medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d 

(behandling av särskilda kategorier av personuppgifter). Beträffande nationell 

lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen. Grund för 

TNS personuppgiftshantering är det avtal som finns med medlemmarna där 

föreningens stadgar kan ses som ett avtal, vilket innebär att den vanliga 

medlemshanteringen baseras på avtal. 

Uppgifter som behandlas 

TNS behandlar endast nödvändiga personuppgifter som fastighetsbeteckning, 

fastighetsägare, andelstal per ägare, garagetillhörighet, adress, postadress,      

e-mail och i vissa fall personnummer. Dessa personuppgifter sparar vi och 

behandlar för att kunna informera våra medlemmar, bjuda in till stämma och 

på andra sätt kommunicera med samfällighetens medlemmar. Den information 

som samfälligheten behöver från medlemmarna beskrivs ovan och inga andra 

uppgifter registreras. TNS tillämpar enligt GDPR uppgiftsminimering, dvs. vi tar 

endast in den information som är nödvändig för att kunna upprätthålla den 

verksamhet som bedrivs av samfälligheten och den kommunikation som är 

nödvändig med samfällighetens medlemmar. 



 

Mottagare av personuppgifter 

Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse, sekreterare och kassör. 

Lagringsperioden 

TNS hanterar (lagrar och använder för kommunikation och årlig debitering) 

endast medlemmars personuppgifter för samfällighetens arbete och lämnar 

inte personuppgifter vidare.  Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet 

fortgår och raderas därefter. 

Rättigheter 

 Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till 

och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte 

möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända 

mot behandlingen. Rätten till dataportabilitet är med stöd av artikel 20.1.a och 

20.1.b inte möjlig att utöva. 

Klagomål 

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till 

Dataskyddsmyndigheten. 

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter 

Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över 

samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara 

medlem i föreningen. 

Vår ambition är att alltid ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt 

och styrelsen för TNS vill vänligen uppmana alla medlemmar att meddela oss 

om ni har ändrat någon uppgift, till exempel om ni flyttat och fastigheten bytt 

ägare. Detta kan ske via e-mail enligt nedan. 

Denna information kommer också att finnas tillgänglig på hemsidan. 

Styrelsen för Tygelsjö Norra Samfällighetsförening 

Hemsida - www.tnsinfo.se 

Mailadress - tygelsjonorra@gmail.com 

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordninge

n/forordningstexten/#20 
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