Industrihistoriska föreningen i Västerås
Policy för hantering av personuppgifter
1 Föreningen.
Industrihistoriska föreningen i Västerås (IHF) är en kulturell, ideell och allmännyttig
förening som verkar för:
- att kunskapen om och känslan för Västeråstraktens industrihistoriska kulturarv
fördjupas och förs vidare till kommande generationer.
- att industri- och kulturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs
tillgängliga för alla.
- att värna om industri- och kulturarv, miljö och tradition i samband med industrioch samhällsförändring.
Föreningen skall kartlägga och beskriva skeenden och sammanhang ur Västeråstraktens industriella och samhälleliga utveckling.
Föreningen bildades 2006 och har organisationsnummer 802431-6880. Föreningen
har nu 2018 cirka 120 medlemmar.
2 Medlemsregister.
IHF har ett medlemsregister med personuppgifter för att veta vilka som är
medlemmar, och för att till dessa medlemmar kunna skicka ut information via vanlig
post eller via mail. Medlemsregistret innehåller uppgifter om namn, postadress,
mailadress, telefonnummer, födelsedatum och betald medlemsavgift.
Medlemsregistret sköts av föreningens registrator via mailadressen:
registrator@industristaden.se.
Ingen registrering av andra uppgifter finns i vårt medlemsregister. Inte heller någon
informationsinsamling från andra register, eller informationsutbyte med andra
register.
Användning av uppgifter i medlemsregistret.
Uppgifter i registret används för utskick av information till medlemmarna.
Inbetalningskort för medlemsavgift skickas ut varje år. Utskicket innehåller också de
uppgifter om adress etc som finns i medlemsregistret, för kontroll av riktigheten och
samtidigt information till medlemmen om uppgifter i registret.
Insamling av personuppgifter (källa)
När personen anmäler sig som medlem, så fyller personen själv i aktuella uppgifter
om namn, postadress, mailadress och telefonnummer.
Det är medlemmen själv som står för uppgifterna som förs in i medlemsregistret, och
medlemmen har gjorts uppmärksam på detta, och godkänt (samtycker till) att de förs
in i medlemsregistret, och används för utskick av information etc.
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Tillgång till uppgifter i medlemsregistret.
Tillgång till uppgifter i registret får respektive medlem genom utskicket av
inbetalningsavin för medlemsavgiften och genom att fråga ansvarig registrator för
medlemsregistret.
Ändringar i medlemsregistret.
Varje medlem får själv begära uppdatering av sina uppgifter om adress etc, genom
att meddela registratorn.
När en medlem avlider, eller säger upp sitt medlemskap, så tas uppgifterna om den
medlemmen bort från vårt medlemsregister.
Den person som är registrerad som registrator är ansvarig för att uppgifter förs in i
registret, och likaså tas bort ur registret.
Förvaring av medlemsregistret.
Registret finns i en dator hos föreningens registrator.
3 Hemsida
IHFs hemsida www.industristaden.se innehåller berättelser, information om böcker till
salu, DVD till salu och länkar till filmer i Youtube. Författarna till berättelserna
presenteras kort i text och bild. Genomförda aktiviteter, studiebesök, möten,
filmvisningar med mera visas i text och bild. Styrelsen visas med kontaktuppgifter och
bild.
4 Sociala medier
Industrihistoriska föreningen i Västerås finns i Facebook och Youtube.
Facebookhemsidan ”Industrihistoriska föreningen i Västerås” används som ett
komplement till hemsidan. Avsikten är dels att nå medlemmar som är aktiva på
Facebook och dels att leda dem till hemsidan där information finns om vår
verksamhet. Publicering av text och bilder följer de regler som gäller för Facebook.
Youtubekanalen ”Industristaden Västerås” innehåller filmer. Dels trailers till våra
DVD:er och filmer som kommer att säljas i annat format (USB-sticka), dels hela
filmer. Desa kan vara resor och studiebesök, möten och diskussioner, intervjuer av
personer som har kulturarv att berätta om. Publicering av filmer följer reglerna som
anges av Youtube.
5 Anmälan av personuppgiftsincidenter.
Om vi upptäcker dataintrång, eller på annat sätt förlorat kontrollen över de
personuppgifter vi handlägger, så är det föreningens registrator som har uppgiften att
snarast anmäla incidenten till datainspektionen.
Denna policy tillämpas fullt ut för nytt material från och med 2018-05-25.
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