
FÖRENING FÖR BIBLIOTERAPI I SVERIGE OCH DINA PERSONUPPGIFTER 

 

Varför behöver vi dina personuppgifter? 

Det är frivilligt för dig att lämna dina personuppgifter till Föreningen för biblioterapi i 

Sverige, men om du vill vara medlem hos oss, behöver vi vissa uppgifter om dig.  

 

Att du ansöker om medlemskap i föreningen innebär att du samtycker till att vi behandlar dina 

personuppgifter för följande ändamål:  

- hantering av medlemsansökan 

- kontakt med dig tills du har betalat medlemsavgiften 

 

Att du betalar medlemsavgiften innebär att du samtycker till att vi behandlar dina 

personuppgifter för följande ändamål: 

- medlemsregister 

- medlemskommunikation 

 

Dina personuppgifter kommer att sparas och behandlas för att vi ska kunna kommunicera med 

dig, fullgöra våra åtaganden, säkerställa att du får de förmåner du har rätt till samt för att 

skicka marknadsföring som föreningens nyhetsbrev och erbjudanden. Vi kommer aldrig föra 

dina personuppgifter vidare till tredje part. Dina uppgifter behandlas endast av föreningens 

styrelse.  

 

Vilka personuppgifter samlas in och lagras?  

De personuppgifter som vi behandlar om dig är de som du anger oss i din medlemsansökan.  

Samtycke till behandling av personuppgifter för andra ändamål  

Om dina personuppgifter registreras/behandlas för annat ändamål för de som angivets ovan, 

krävs samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla detta samtycke.  

 

Tider under vilka personuppgifter sparas 

Föreningen behandlar och lagrar dina personuppgifter bara så länge du är medlem hos oss, 

eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag (t ex bokföringen). Därefter raderas de enligt 

den gallringsrutin som gäller.  

Om du har lämnat dina personuppgifter till oss för att vi ska kunna erbjuda dig en tjänst, 

utbildning eller liknande, sparas uppgifterna enligt gällande rutiner och bara så länge de 

absolut behövs. Därefter raderas de.  

Dina rättigheter 

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Du har rätt att begära ut ett 

registerutdrag från Föreningen för biblioterapi i Sverige en gång per år. I registerutdraget får 

du reda på vilka personuppgifter om dig som behandlas av oss. Du har även rätt att begära att 

få felaktiga personuppgifter ändrade. En begäran om något av det nämnda samt skickas till 

biblioterapi.medlemmar@gmail.com.  
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