Blankett
Registerbeskrivning
Datum för uppgörandet (dd.mm.åååå)

1.7.2014

Registeransvarig

5 § landskapslag (2007:88) om behandling
av personuppgifter inom landskaps- och
kommunalförvaltningen. Registerbeskrivningen ska av den registeransvariga hållas
allmänt tillgänglig. Den ska INTE sändas till
Datainspektionen.

Namn (myndigheten och kontaktperson)

ÅLANDS HANDIKAPPFÖRBUND R.F.
Postadress

Skarpansvägen 30
Postnummer och ort

22100 Mariehamn

Kontaktperson

Registerbiträde/kontaktperson (den som behandlar person uppgifter)

Byråsekreterare/receptionist Iréne Johansson

Telefonnummer

018-527360

Telefonnummer

018-527360

Övriga kontaktuppgifter (t.ex. e-post)

receptionist@handicampen.ax

Registret/
behandlingen

Registrets/behandlingens namn

MEMBRA
Ändamålet/ändamålen med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna i medlemsregistret används för föreningarnas möjlighet att sköta
medlemsärenden såsom medlemsutskick, fakturering av medlemsavgifter och
föreningsevenemang, utskick av medlemsförmåner såsom Ålands handikappförbunds
skrifter samt statistik för finansieringsansökningar.

En beskrivning av den eller de kategorier av registrerade som berörs av behandlingen

Medlemmarna inom Ålands handikappförbund och förbundets 12 medlemsföreningar.

En beskrivning av de uppgifter eller kategorier av uppgifer som behandlas
om de registrerade

Medlemmarnas kön, namn, adress, födelsetid, telefonnummer, e-postadress,
medlemsförening samt medlemskap i ev. undergrupp inom föreningen.

forts > >
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Registret/
behandlingen

En beskrivning om varifrån uppgifterna hämtas

Uppgifterna om medlemmar hämtas från föreningens medlemsansökan samt genom
personlig kontakt med medlemmen.

Upplysning om vart uppgifterna i regel lämnas ut

Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående personer, verksamheter eller instanser utan
personens eget medgivande samt medlemsföreningens godkännande.
Medlemsuppgifter lämnas inom respektive förening till föreningens anställda och
föreningens ordförande.

Översändande av uppgifter till mottagare utanför EU eller EES
✔

Säkerhetsåtgärder

Nej
Ja, utanför EU och EES

En allmän bekrivning av de åtgärder som har vidtagits för att trygga
säkerheten i behandlingen

Registret handhas av Concilia och är oåtkomligt för allmänheten. Åtkomst till
medlemsregistret kan endast fås av verksamhetsled. o. receptionisten, vilka har fullständig
åtkomst genom lösenord. Medlemsföreningarna har rätt att se egna föreningsmedlemmar i registret, men har inte åtkomst att förändra eller arbeta i registret i övrigt,
förutom de 2 föreningar som själv ansvarar för sin egen medlemsregisteradministration.
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