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Avtalet är omarbetat från hur Rotary behandlar personuppgifter av sina medlemmar i 
Rotaryklubbar till att bli anpassat för träffarna i Stockholm City Affärsnätverk där 
Kungsträdgården Rotaryklubb är ansvarig för personuppgifterna.  
 
------------------------------------------------------- 

Vi inom Rotary ser det som en förtroendefråga att dina personuppgifter behandlas 
korrekt enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och vill härmed informera dig om 
behandlingen av personuppgifter med anledning av att du tidigare anmält dig till 
Stockholm City Affärsnätverk som idag arrangeras av ca 10 rotaryklubbar. Vi behöver 
behandla dina uppgifter för att du ska kunna vara medlem i Rotary. 

Vem är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter? 

Av alla klubbar i samarbetet för Stockholm City Affärsnätverk är Kungsträdgården 
Rotaryklubb ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor som rör 
behandlingen av dina personuppgifter, så kontakta din klubb eller distrikt. Du kan också 
skicka ett mail till vår support: E-post: hej@stockholmcityaffarsnatverk.se 

Vilka personuppgifter samlar vi in? 

Vi samlar in uppgifter i samband med din registrering till våra träffar.  
 
Dessa uppgifter är tvingande:  

● E-post 
● Förnamn 
● Efternamn 
● Om du är rotarian eller gäst (inte rotarian) 

○ Om du är rotarian: Vilken klubb du tillhör 
○ Om du är gäst: vem du är gäst till 

Dessa uppgifter är frivilliga:  

● Företag / organisation 
● Vilka träffar du vill anmäla dig till 
● Om du är allergisk mot någon mat 
● Om du vill dela dina kontaktuppgifter med andra 

http://support.rotary.se/583175-S%C3%A5-behandlar-Rotary-dina-Personuppgifter


Dessa uppgifter kompletteras i efterhand med: 

● Hur många och vilka träffar du anmält dig till 
● Hur många och vilka träffar du kommit på 
● Om din e-post fungerar eller inte 
● Om du avregistrerat dig för e-post (din e-post behålls för att undvika utskick) 

Dessa uppgifter kompletteras och uppdateras från ansvariga personer för dessa träffar.  

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

Som en förutsättning för att du ska kunna anmäla dig till våra träffar behöver vi registrera 
uppgifter om dig för att vi ska kunna bedriva rekryteringsarbete av nya medlemmar, 
sköta närvaro av befintliga medlemmar, ta fram underlag för statistik och debitering samt 
erbjuda dig bra möjligheter till kontakter.  

Vilken laglig grund har vi för att behandla dina personuppgifter? 

Kungsträdgården Rotaryklubb behandlar primärt dina personuppgifter för att uppfylla 
sina skyldigheter enligt det ingångna avtalet om att komma och få uppdateringar om 
våra träffar. För övriga ändamål behandlar vi dina personuppgifter därför att 
Kungsträdgården Rotaryklubb har ett berättigat intresse av att kunna tillhandahålla bra 
träffar. 

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter? 

Uppgifterna sparas i 3 år från och med du sist var på en träff förutsatt att du inte bett oss 
om att ta bort dina uppgifter tidigare.  

Dina rättigheter 

• Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om behandlingen av dina 
personuppgifter. En sådan begäran skickas till Kungsträdgården Rotaryklubb.  

• Du kan också begära att personuppgifter rättas, raderas eller blockeras genom att 
kontakta Kungsträdgården Rotaryklubb. 

• Du kan anmäla om du vill att dina uppgifter inte längre ska behandlas av 
Kungsträdgården Rotaryklubb. 

• Du kan lämna klagomål om Kungsträdgården Rotaryklubbs hantering av dina 
personuppgifter direkt till myndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se) 

  

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter? 

Kontakta Kungsträdgården Rotaryklubb.  

Du kan också skicka ett mail till hej@stockholmcityaffarsnatverk.se 

 


