
Behandling av personuppgifter vid BioFoto Sverige 
 

BioFoto Sverige är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom dess verksamhet. BioFoto 

Sverige behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. 

Varför behandlar BioFoto Sverige personuppgifter? 
BioFoto Sverige behandlar personuppgifter för att kunna administrera medlemskap i föreningen, skicka 

ut medlemstidningen, arrangera tävlingar, fototräffar, utställningar eller workshops samt publicera 

artiklar och resultat från de arrangerade tävlingarna, fototräffarna eller workshops på BioFoto Sveriges 

hemsida och/eller i medlemstidningen Naturfotografen. 

Medlems godkännande för behandling av personuppgifter. 
I anslutning till att man ansöker om medlemskap godkänns villkoren för personuppgiftsinsamling för att 
BioFoto Sverige ska kunna fullgöra de åtaganden man har gentemot medlemmarna. I detta ingår de 
uppgifter som ligger i medlemsregistret för utskick av Naturfotografen, utskick om 
medlemsarrangemang mm och de uppgifter som lagras för att administrera användarkonton på 
hemsidan. Dessutom ingår uppgifterna i den medlemslista som är synlig för inloggade medlemmar. I 
övrigt tillkommer frivilliga uppgifter som föreningen inte kräver och som användaren själv administrerar. 

 
Vilka personuppgifter behandlar BioFoto Sverige?  
Som medlem i föreningen BioFoto Sverige behandlas dina personuppgifter. De personuppgifter som 
behandlas samlar BioFoto Sverige in på följande sätt 

• Webbsidans användarregister innehåller kontaktinformation som namn, adress, 
telefonnummer, e-postadress, användarnamn och lösenord som du själv anger vid 
medlemsregistrering. Det innehåller även användarroll och aktiveringsstatus. Profilbild och 
medlemspresentation kan fyllas i om medlemmen önskar.  

• Biofoto Sveriges medlemsregister innehåller kontaktinformation som namn, adress, 
telefonnummer, e-postadress samt medlemsnummer och medlemsdatum. Medlemsregistret 
innehåller även information om datum för inbetalning av medlemsavgifter enligt kontoutdrag 
från BioFoto Sveriges plusgirokonto samt information om medlemskategori (ordinarie medlem - 
student/pensionär – familjemedlem), baserat på den summa du betalar in som medlemsavgift. 
Uppgifterna i BioFoto Sveriges medlemsregister fylls i manuellt av föreningens medlemsansvarige 
eller annan av styrelsen utsedd person, baserat på informationen i webbsidans användarregister 

• Information om hur du använder våra webbplatser, i syfte att förbättra användarvänligheten på 
dem, exempelvis via kakor. 

• Information vid deltagande i tävlingar, fototräffar, utställningar eller workshops. 

• Mingelbilder på medlemmar från arrangerade fototräffar, utställningar och workshops. 

 

För behandling av personuppgifter i samband med medlemskap är den rättsliga grunden avtal. För 

uppgifter i webbsidans användarregister samt för uppgifter vid deltagande i tävlingar, workshops och 



utställningar är den rättsliga grunden samtycke. För mingelbilder och information om webbplatsen är 

den rättsliga grunden intresseavvägning. 

Hur skyddar BioFoto Sverige dina personuppgifter? 
BioFoto Sveriges behandling av personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska 

åtgärder. Åtgärderna ska vara sådana att de säkerhetsställer en säkerhetsnivå som är lämplig i 

förhållandet till risken med behandlingen. 

Vem förutom BioFoto Sverige kommer att ta del av dina 

personuppgifter? 
BioFoto Sverige lämnar ut personuppgifter till BioFoto Norge för att kunna skicka ut medlemstidningen 

Naturfotografen. Utöver detta kan dina uppgifter lämnas ut på grund av rättsliga förpliktelser som 

BioFoto Sverige har. 

När BioFoto Sverige överför personuppgifter till annan part vidtar BioFoto Sverige alla rimliga juridiska, 

organisatoriska och tekniska åtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter.  

Hur länge sparar BioFoto Sverige personuppgifter? 
BioFoto Sverige sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver 

detta eller så länge som det krävs i lag. Vid avslutat medlemskap i föreningen raderas samtliga 

personuppgifter i medlemsregistret samt på BioFoto Sveriges hemsida. 

Överföring av personuppgifter till tredje land 
BioFoto Sverige kommer inte föra över personuppgifter till tredje land, det vill säga länder utanför 

EU/EES. 

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen 
Dataskyddsförordningen ger dig som enskild ett antal rättigheter gentemot BioFoto Sverige. Du har rätt 

att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du 

har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter. Det 

finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen för den behandling av personuppgifter som 

BioFoto Sverige gör. 

Kontaktinformation 
Epost: registeransvarig@biofoto.se 
Postadress: BioFoto Sverige, c/o Curt Leidig, Yrvädersgatan 90, 25473 Ödåkra, Sverige  
 

 


