
USF och den nya personuppgiftslagen 

Den 25 maj 2018 blev den nya europeiska personuppgiftsförordningen, GDPR,  
lag i Sverige. Förordningen stärker rättigheterna för den enskilde när det  
gäller personlig integritet, vilket innebär att man exempelvis har  
rätt att se sina personuppgifter, begära ändringar eller att de raderas helt. 
 
För att USF skall kunna bedriva sin verksamhet behandlas  
personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Förbundet behandlar 
personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. spelträffar och  
medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (tidningen Uplandsspelmannen mm) 
samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter mm.).  
Förbundet hanterar även personuppgifter i samband med försäkring  
av instrument. Vi använder oss också av uppgifterna för att rapportera till  
vårt riksförbund SSR. 
 

Vilka rättigheter har Du? 
 
Som medlem i Uplands Spelmansförbund har Du flera rättigheter som du bör känna  
till:  
 
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende förbundets behandling av dina 
personuppgifter. Förbundet ska vid begäran av registerutdrag förse 
dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.  
 
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller 
missvisande och Du har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir 
ändrade.  
 
Du har under vissa omständigheter rätt att få Dina uppgifter raderade: 

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för. 
• Om behandlingen grundar sig på Ditt samtycke och Du återkallar samtycket. 
• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och Du motsätter dig att 
uppgifterna behandlas. 

      • Om personuppgifterna har behandlats olagligt. 
      • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. 
 
Att utöva rätten att få sina uppgifter raderade innebär i praktiken i de flesta fall ett 
utträde ur förbundet. 
 
Du har rättigheten att när som helst begära tillgång till och rättelse eller  
radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot 
behandling. För att göra detta så kontaktar Du styrelsen. 
 
Styrelsen för Uplands Spelmansförbund 


