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Kamratföreningen försvarets tekniska officerare 

INTEGRITETSPOLICY 

 

Information om behandling av personuppgifter för dig som är 

medlem i Kamratföreningen försvarets officerare 

 

Detta dokument innehåller information om hur dina personuppgifter behandlas 

av Kamratföreningen försvarets officerare (KamraToff) inom ramen för ditt 

medlemskap samt dina rättigheter. 

 

Personuppgiftsansvarig 

 

Kamratföreningen försvarets tekniska 

officerare 

Organisationsnummer:802449-6427 

Adress: c/o Karl Jönsson 

Lärkträdsvägen 27 

645 40  STRÄNGNÄS 

 

Kontaktpersoner 

 

Styrelseordförande 

Per Gunnar Persson 

Tel: 070-610 86 78 

E-post: per-gunnar.persson@kamratoff.se 

 

 IT-ansvarig:   

Christer Lagert 

Tel: 070-537 97 55 

E-post: christer.lagert@kamratoff.se 

 

 Kassör 

Karl Jönsson 

Tel: 070-742 18 64 

E-post: karl.jonsson@kamratoff.se 
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INFORMATION OM BEHANDLINGEN 

Typ av personuppgift Syfte och ändamål Laglig grund 

Person- och kontakt-
information: Namn, 
födelsedatum, adress, 
telefonnummer, e-post, 
personnummer och 
anhörig uppgift. 

I syfte att administrera 
medlemskapet och för att 
kunna fullgöra skyldig-
heter som följer av 
medlemskapet i 
KamraToff, t.ex. hantera 
medlemsavgifter och 
övriga avgifter. 
 
Vid separata 
arrangemang erfordras 
personnummer för t. ex. 
inpassering till militär 
anläggning och uppgift 
om anhörig. 
 

Samtycke: Medlemskap 
i KamraToff är frivilligt, 
men förutsätter 
behandling av 
personuppgifter för att 
fullgöra förpliktelser som 
följer av medlemskapet. 

Fotografier 
I syfte att publicera i 
föreningens medlems-
blad KamraTnytt, 
tidningen TIFF och på 
KamraToff hemsida. 
 

Samtycke 

Information om upp-

drag i styrelse eller 

som annan funktionär, 

samt erkännanden och 

utmärkelser. 

I syfte att administrera 

föreningens verksamhet. 

Fullgörande av avtal: 

Behandlingen är nöd-

vändig för att fullgöra 

förpliktelser, som följer 

av medlemskap och 

uppdrag. 

MOTTAGARE SOM KAN TA DEL AV PERSONUPPGIFTERNA 

Om KamraToff har en lagstadgad informationsplikt gentemot en offentlig 

myndighet kommer de registrerade personuppgifterna att lämnas ut enligt 

myndigheternas krav. 

KamraToff kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan 

utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt, om vi inte har ditt tillstånd att 

göra så. 
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LAGRINGSTID 

KamraToff behandlar dina personuppgifter under tiden för pågående 

medlemskap samt under den tid därefter, som är nödvändig för att kunna fullgöra 

rättsliga förpliktelser som åvilar kamratföreningen. Vidare sparar 

kamratföreningen dina personuppgifter i den mån det krävs för att fastställa, göra 

gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

 

KRAV PÅ TILLHANDAHÅLLANDET AV PERSONUPPGIFTER 

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är en förutsättning för medlemskap i 
KamraToff. Följden av att du inte lämnar dessa uppgifter är att medlemskap inte 
är möjligt. De personuppgifter som omfattas är namn, kontaktuppgifter (adress, 
telefonnummer, e-post), födelsedatum och för separata arrangemang 
personnummer och anhöriguppgift. 

DINA RÄTTIGHETER 

Du har rätt att i enlighet med tillämplig lagstiftning begära tillgång till, rättelse av 
eller begränsning av behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att 
invända mot personuppgiftsbehandling. 
 
KamraToff kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, komplettera 
eller radera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller 
missvisande. 
 
Om KamraToff behandlar personuppgifter med stöd av ditt samtycke, har du rätt 
att när som helst återkalla ditt samtycke genom skriftligt meddelande till 
kamratföreningen. Ett återkallande av samtycke riskerar dock att omöjliggöra ett 
fortsatt medlemskap i KamraToff. 

KONTAKTINFORMATION 

Om du har frågor eller synpunkter om hur KamraToff behandlar dina person-

uppgifter är du välkommen att kontakta KamraToff enligt den kontaktinformation 

som anges inledningsvis i detta dokument. 

Du har rätt att inge klagomål om KamraToff behandling av dina personuppgifter 

genom att kontakta Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. 

ÄNDRINGAR 

KamraToff har rätt att ändra denna integritetspolicy. Om så sker kommer 

kamratföreningen att informera dig via föreningens hemsida eller på annat 

lämpligt sätt. 

 

Denna integritetspolicy är senast ändrad 2022-05-17 

 


