
 
 
 
 
Föreningen FUB-gården Tallkrogen och GDPR 
 
Föreningen FUB-gården Tallkrogen behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s nya 
dataskyddsförordning, GDPR. 

Föreningen FUB-gården samlar in personlig information om dig. Vi registrerar din ansökan i Wisma 
administration. Vi registrerar namn, adress, personnummer samt sökt vistelse, vilken är kodad. Vi 
använder uppgifterna för att kunna kommunicera med dig, ge dig information om vår verksamhet och 
skicka fakturor för vistelser till dig. 

Det du skriver i din ansökan och information som bifogas till din ansökan sparas i en personlig akt (ej 
digitalt). Vi använder uppgifterna för att kunna planera din vistelse på gården. Vi värnar om din 
personliga integritet och det är endast verksamhetsansvariga som före vistelsen och personal under din 
vistelse som har tillgång till din ansökan. Uppgifter om medicinering har även en sjuksköterska 
tillgång till då hen besöker gården för att undervisa lägerpersonalen om dina mediciner och hur de ska 
hanteras. Alla som har tillgång till din ansökan omfattas av tystnadsplikt. Din ansökan sparas 
tillsammans med en uppföljning efter avslutad vistelse. Uppgifterna förvaras i låsta skåp.  

Under lägret fotar vi och vi använder oss bara av foton som värnar om din integritet. Foton på dig och 
övriga gäster sparas på usb-minne eller cd och skickas hem till dig och till övriga gäster. Du 
bestämmer själv om du vill vara med och godkänner då det i din ansökan. Bilder sparas också på vår 
server vilken är skyddad med lösenord. Bilder kan komma att publiceras på Facebook och på vår 
hemsida. Vi uppger aldrig ditt namn i samband med fotona. 

Vår behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att fullfölja vårt avtal med dig och med den 
som beställer vistelse för din räkning. Det kan vara beslut enligt LSS eller där god man ställer krav på 
uppgifter från oss. Vi har också krav på oss utifrån lagar och avtal som styr verksamheten. 

Rensning av uppgifter: Du som har ansökt om vistelse men som sedan inte har fått plats eller tackat 
nej till plats, får din ansökan förstörd i april året därpå. Övriga uppgifter raderas fem år efter senaste 
vistelse på gården. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter eller radering av 
uppgifter. 

Om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-post eller telefon. 
Om du har klagomål på hur FUB.gården Tallkrogen behandlar dina uppgifter kan du kontakta 
Datainspektionen. 

Jag godkänner att uppgifter om mig hanteras enligt ovanstående. För barn under 18 år krävs samtycke 
av vårdnadshavare. 
 
Namn: ____________________________________________________________________________ 
  
Personnummer: _____________________________________________________________________ 
 
 
 
Adress                  Telefon/Fax     Hemsida  Org.nr    Bankgiro 

Tallkrogen                  018-370302 www.tallkrogen-fub.se 817603-3721    5429-2776 
Föreningen FUB-gården  E-post       
743 74 Björklinge  info@tallkrogen-fub.se   


