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I enlighet med den nya dataskyddsförordningen informerar styrelsen i Myrflodammens
Samfällighetsförening (organisationsnummer 716457–2088) härmed på vilket sätt föreningen
hanterar medlemmarnas personuppgifter.
Myrflodammens Samfällighetsförening är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi
erhåller i samband med upplåtelse och överlåtelse av fastighet eller som annars behandlas när
en upplåtelse eller överlåtelse förbereds eller administreras.

Vi behandlar endast nödvändiga personuppgifter som fastighetsbeteckning, fastighetsägarens
namn, adress, postadress och e-postadress. Dessa personuppgifter sparas och behandlas för att
kunna skicka ut information till våra medlemmar, bjuda in till årsstämma och på andra sätt
kommunicera med samfällighetens medlemmar.
Myrflodammens Samfällighetsförening 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. Den information som samfälligheten behöver från medlemmarna beskrivs ovan
och inga andra uppgifter registreras.

Föreningen lämnar inte ut personuppgifter till tredje part annat än i de fall då (i) det särskilt
överenskommits mellan föreningen och medlemmen, (ii) om det är nödvändigt för att tillvarata
föreningens intressen i en rättstvist (iii) om det är nödvändigt för att fullgöra lagstadgad
skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall
föreningen anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för föreningens räkning
såsom exempelvis redovisningskonsult, hantverkare och liknande. Utlämnandet av uppgifter
minimeras alltid till de som kan anses vara nödvändiga för att uppdraget ska kunna utföras.
Personuppgifterna sparas under hela tiden för medlemskapet i föreningen samt för en tid om
två år från dagen för utträde, eller den längre tid som är påkallad för att tillvarata föreningens
rättsliga intressen. Bokföringsmaterial sparas i tio år i enlighet med bokföringslagen.

Föreningens ambition är att alltid ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt och
styrelsen för Myrflodammens Samfällighetsförening vill vänligen uppmana alla medlemmar att
meddela oss om ni har ändrat någon uppgift, till exempel om ni flyttat eller bytt e-postadress.
Styrelsen kan kontaktas via epost som finns på föreningens hemsida, www.myrflodammen.nu
Personuppgiftsansvarig är styrelsen för Myrflodammens Samfällighetsförening, och vi
samarbetar med Aspia för att hantera utdebiteringar, bokföring och viss kommunikation med
medlemmarna. Kontaktuppgifter till Aspia, telefon 010-210 33 00.
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