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Villkor 
För att bli medlem i Mediscenarna måste du godkänna medlemsvillkoren för Mediscenarna. Du 
godkänner dessa medlemsvillkor genom att samtycka till medlemskap. För att kunna administrera 
ditt medlemskap behöver vi ditt namn, e-postadress, mobilnummer och adress. Genom att du 
godkänner dessa villkor intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv är riktiga. 
 

Informationshantering 
Mediscenarna behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Som 
medlem i Mediscenarna godkänner du att dina personuppgifter sparas. För marknadsföring av 
föreningens aktiviteter ger du som medlem Mediscenarna rätt att lagra och analysera information 
från din ansökan. Uppgifterna kommer inte att lämnas eller säljas till tredje part. Syftet med 
Mediscenarnas behandling av personuppgifter är att administrera medlemsregister, i syfte att hålla 
koll på aktiva och passiva medlemmar. Du har rätt att utan kostnad när som helst begära att få 
information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av Mediscenarna samt när som helst 
begära rättning av felaktiga uppgifter eller raderande av sparade uppgifter. 
Kontakt: ordf@mediscenarna.se 

 
Mediscenarnas rutiner för behandling av personuppgifter 
Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig 
Styrelsen Mediscenarna. Kontakt: ordf@mediscenarna.se 
 
Varför behandlar vi personuppgifter? 
Syftet är att hålla koll på aktiva och passiva medlemmar.  
Inför vissa evenemang kan uppgifter om allergier sparas tills dess att evenemanget varit. 
Namn, telefonnummer och mejladress sparas för medlemsregister, samt för att kunna meddela 
aktiva och passiva medlemmar om projekt och andra nyheter. 
Personnummer sparas under pågående projekt för att kunna rapportera för studiecirkelstöd. 
 
Vilka kategorier av personer och personuppgifter behandlar vi? 
Uppgifter om medlemmar i spexföreningen Mediscenarna och deras namn, telefonnummer och 
mailadresser. 
Det finns inga externa mottagare av personuppgifterna. 
 
Hur länge sparas uppgifterna? 
Känsliga uppgifter såsom allergier raderas omgående efter evenemanget för vilket de samlats in. 
Känsliga uppgifter såsom personnummer raderas efter avslutat projekt. 
Övriga uppgifter sparas längre tid, som längst till medlemmens önskan om radering eller 
föreningens upplösning. 
 
Vilka säkerhetsåtgärder använder vi när vi behandlar personuppgifterna? 
Alla dokument innehållande personuppgifter finns på lösenordsskyddad hemsida (Google Drive). 
Endast ordförande, sekreterare och gruppansvariga har tillgång till personuppgifterna. 
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