
Såhär behandlar Halmstads Handelsförening Dina personuppgifter 
 
Halmstads Handelsförening (”Föreningen”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter Du 
lämnar till Föreningen i samband med att Du ansöker om medlemskap, ett stipendium, 
understöd, tillträder som styrelseledamot eller ingår avtal m.m. med Föreningen. 
 
Föreningen behandlar Dina personuppgifter för att i enlighet med stadgarna fullgöra Föreningens 
förpliktelser samt för att fullgöra förpliktelser enligt stiftelseförordnandena för Föreningens 
förvaltade fonder avseende administration som följer av exempelvis bokföringslagstiftning m.m. I 
vissa fall kommer Föreningen att behandla Dina personuppgifter för Föreningens berättigade 
intresse av att dokumentera och kartlägga verksamheten. Föreningen behandlar också 
personuppgifter i den mån de är nödvändiga för att fullgöra avtal i vilket Du eller den Du 
företräder är part. För det fall Föreningen behandlar känsliga personuppgifter om Dig kommer vi 
att inhämta ett samtycke från Dig i samband med att Du lämnar uppgifterna till Föreningen. 
 
Uppgifter som kan behandlas av Föreningen är bland annat Ditt namn, kontaktuppgifter, 
personnummer i de fall behov av säker identifiering föreligger och även i förekommande fall foto 
av Dig.  
 
Föreningen kommer att lämna ut Dina personuppgifter för att fullgöra lagstadgade skyldigheter 
och i de fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag å vår räkning till dessa.  
 
Dina personuppgifter lagras bara så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med 
behandlingen samt för att Föreningen ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag och avtal. 
Styrelseprotokoll och andra handlingar som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde kan komma att 
arkiveras under en längre tid.  
 
Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Föreningen om användningen av de 
personuppgifter som rör Dig. Föreningen kommer på Din begäran eller på eget initiativ rätta eller 
radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också 
rätt att få del av Dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, 
att få uppgifterna överförda till en tredje part som Du anvisar.  
 
Om Du är missnöjd med Föreningens behandling av Dina personuppgifter kan Du lämna in ett 
klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). 
Du kan också vända Dig till tillsynsmyndigheten i det land där Du bor eller arbetar.  
 
Adress till den personuppgiftsansvarige:  
Halmstads Handelsförening 
c/o Hallands Näringslivs Arkiv 
Andersbergsringen 104 
302 55  HALMSTAD  
 
 


