Avtalsvillkor för tillhandahållande av nättjänster
Placeras sist i dokumentet ”Avtalsvillkor för tillhandahållande av nättjänster”. De
nya avtalsvillkoren har beslutats/fastställts av föreningens styrelse och
informeras ut till medlemmarna på detta sätt.
Personuppgiftshantering Otterbäckens Fiber Ekonomisk Förening behöver
spara och behandla personuppgifter om dig, så som medlemsnummer,
kundnummer, företag (i tillämpliga fall), förnamn, efternamn, personnummer,
anslutningsadress, fastighetsbeteckning, fakturaadress, telefon, mobiltelefon, epostadress, faktureringsmetod, bank- och kontouppgift för debitering vid
autogiro och E-faktura, anslutningstyp, valt/valda abonnemang, skuld,
inbetalda avgifter samt administrativa anteckningar kring avvikelser eller
överenskommelser. I förekommande fall även inbetald kapitalinsats och datum
för detta. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta dig med
information kring ditt medlemskap och verksamheten i Otterbäckens Fiber
Ekonomisk Förening, skicka fakturor på avgifter, följa upp inbetalningar av
dessa samt fullfölja uppdraget enligt avtal, stadgar och lagen om ekonomiska
föreningar. Med behandling av personuppgifter avses varje åtgärd eller serie av
åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk
väg eller inte, till exempel insamling, registrering, organisering, lagring,
bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, eller annat
tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering,
utplåning eller förstöring.
Du har lämnat dina uppgifter i samband med ansökan om medlemskap i samt
tecknande av anslutnings- och tjänsteavtal med Otterbäckens Fiber Ekonomisk
Förening. Vi tillämpar Dataskyddsförordningen, General Data Protection
Regulation (GDRP 2016/679) vid all behandling av personuppgifter. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ”avtal” då dessa
uppgifter krävs för att kunna bli medlem i och ingå avtal med Otterbäckens
Fiber Ekonomisk Förening. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är
medlem i Otterbäckens Fiber Ekonomisk Förening och som längst ett år efter
medlemskapets avslutande om inte längre tid krävs för uppfyllande av annat
lagkrav som t.ex. bokföringslagen. Därefter kommer personuppgifterna att
raderas eller avpersonaliseras.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden
som vi använder och tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med för att kunna
fullgöra våra skyldigheter gentemot dig enligt ingångna avtal. Vi kan även
komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är
skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina
uppgifter till ett land utanför EU eller sälja dessa för kommersiellt syfte.
Personuppgiftsansvarig är Otterbäckens Fiber Ekonomisk Förening.
Information om styrelsen samt kontaktuppgifter till denne finns på vår
webbplats www.otterbackenfiber.se. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha
ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring
eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter.
Du når vårt dataskyddsombud Gunnar Södergren, på adressen
gunnar@otterbackenfiber.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen/Integrationsmyndigheten.

