
Vi skyddar personuppgifter tillsammans
Det är viktigt för LH Fiber att alla våra medlemmar, vet att deras personuppgifter hanteras på rätt sätt.
Personuppgifter behövs för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster, men de får aldrig falla i orätta händer.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är information som kan härledas direkt eller indirekt till en enskild person, till exempel namn, adress och plats.
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som till exempel leder till förlust, stöld eller olaglig behandling av personuppgifter.

Varför behöver vi skydda personuppgifter?
Vi använder i allt större utsträckning olika typer av information (personuppgifter) för att kunna erbjuda våra medlemmar
bästa möjliga produkter och tjänster.
Vårt samhälle kräver också att den personliga integriteten respekteras och skyddas.
Skydd av personuppgifter är en grundläggande juridisk rättigheterna för alla europeiska medborgare.
EU:s nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), föreskriver att företag och föreningar måste vara mer 
öppna om den information de behandlar, för vilka ändamål den används och vilka andra företag som har tillgång till informationen.
Dessutom måste de säkerställa att informationen skyddas tillräckligt bra.
Förordningen innebär också att dataintrång måste rapporteras till dataskyddsmyndigheten i det land där intrånget har upptäckts.
Detta är en oberoende offentlig myndighet som ansvarar för tillsyn av hur dataskyddsförordningen tillämpas i det egna landet.

Hur skyddar LH Fiber personuppgifter?
Föreningen är skyldig att informera samtliga medlemmar vilka personuppgifter samt på vilket sätt personuppgifterna behandlas.
Efter noggrann inventering av föreningens olika register så har styrelsen gjort en sammanställning över vilka register föreningen 
innehar, hur dessa behandlas och förvaras samt motivering av syfte med registret. 

Den nya lagen GDPR träder i kraft 25 maj 2018 och ersätter då den tidigare lagen PUL (PersonUppgiftsLagen).
Syftet med GDPR är att ge den enskilde individen ett förbättrat skydd då de nya reglerna styr hur personuppgifter får behandlas. 

Med vänlig hälsning

/Styrelsen
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