Personuppgiftspolicy Värmskog Fibernät
Denna policy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter inom gällande
dataskyddsförordning.
Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Styrelsen i Värmskog Fibernät är personuppgiftsansvarig (PUA) för behandlingen av dina
personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.
Vilka uppgifter behandlas?
Vi samlar in namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, fastighetsbeteckning och
ägarandel.
Hur får vi dina personuppgifter?
Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du anmäler dig som medlem.
När ett nytt markavtal skrivs samlas uppgifter in om samtliga ägare.
Varför behandlar vi uppgifter om dig?
För att kunna bedriva föreningsverksamhet behöver vi veta vilka som är medlemmar. Vi
behöver bostadsadress eftersom vi skickar ut fakturor och viktig information. Vi behöver
e-post då vi meddelar om medlemsmöten och nyhetsbrev via e-post. Om något händer med
fiberanslutningen är det viktigt att vi kan nå medlemmen via telefon.
Vi behöver ha uppgifter om markägare för vi har ett avtal om förläggning av kabel. Kontakt
behöver därför kunna upprättas.
Vid förläggning av nya abonnenter så måste vi veta vilka fastigheter vi behöver gå över.
Därför behöver vi register över samtliga fastigheter och fastighetsägare i Värmskog.
Vi sprider inte vidare personuppgifterna.
Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används endast av styrelsen i föreningen.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Så länge som du är medlem eller markägare sparas uppgifterna. När du begärt utträde och
alla eventuellt kvarstående fakturor är betalda tas dina personuppgifter bort.
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Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran
ska vara skriftlig, innehålla uppgift om namn och vara egenhändigt undertecknad. Den ska
också innehålla inscannad bild av giltig legitimation vilket vi behöver för att säkerställa att vi
lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem
rättade.
Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:
Värmskog Fibernät
Jan-Eric Sandh
LM Ericssons väg 19
66492 Värmskog
Vi förbehåller oss rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden antingen ta
ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den
information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran.
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