
 

GDPR (General Data Protection Regulation), en ny dataskyddsförordning inom EU, trädde i kraft den 

25 maj 2018. Lagen handlar om individens rätt till sina egna personuppgifter, sin personintegritet och 

hur denna ska skyddas. För att uppfylla vår lagenliga skyldighet har vi upprättat en 

personuppgiftspolicy för våra medlemmar och de som kommunicerar med att utöva sina rättigheter.  

Detta är vår personuppgiftspolicy: 

 

I verksamheten vill vi vara klara och tydliga i vår information och kommunikation om hur vi använder 

medlemmars och övriga intressenters personuppgifter (PU). Detta innebär att vi 

 
 informerar om användning och ändamål,  

 respekterar och skyddar de PU vi mottagit, 

 informerar om individens rätt att  

 

 ge och ta tillbaka samtycke  
 begära registerutdrag,  
 invända mot användningen av PU, 
 begära rättelser och raderingar av PU, 
 begära överföring av PU till annan personuppgiftsansvarig. 

 
 endast sparar PU för att uppfylla lagkrav så länge som krävs i tid, 

 endast använder PU för andra ändamål med berörd persons samtycke, 

 även sparar PU för s k. ”tredje person” om detta inte medför oproportionerligt merarbete för oss, 

 övervakar vår behandling av PU. 

 

Om du vill utöva dina rättigheter enligt GDPR kan du kontakta japanskaforeningen@gmail.com or 

datainspektionen@datainspektionen.se  

 
Stockholm 25/05/2018 
 
Japanska Föreningen i Stockholm 
 

 

The General Data Protection Regulation (GDPR), a new data protection regulation in the EU, entered 

into force on May 25, 2018. The act is about the individual’s right to his own personal data, his per-

sonal integrity and how to protect it. In order to fulfill our legal obligation, we have established a 

privacy policy and practices that enable those who communicate with us, to exercise their rights.  

This is our privacy policy: 

In all communication with members and interested parties we want to be loud and clear how their 

personal data (PD) is used. Therefore we  

 
 inform about use and purpose, 

 respect and protect the PD we received, 

 informs about the individual's right to 

 

- give and withdraw consent 

- request registry extracts, 

- Oppose the use of PD 

- request corrections and deletions of PD 

- request transfer of PD to another controller. 

 

 only save PD to meet legal requirements as long as required in time, 

 only use PD for other purposes with the consent of the concerned person, 

 save PD for third party if this does not involve unproportionable work for us  

 supervise our processing of PD. 
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If you want to exercise your data subject’s rights according to GDPR you may contact ja-

panskaforeningen@gmail.com or datainspektionen@datainspektionen.se  

 
Stockholm 25/05/2018 
Japanska Föreningen i Stockholm 
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