FULLMAKT – FÖRENINGSPORTAL
Blanketten skickas snarast till Kultur- och
folkhälsokontoret.

Skicka ifylld blankett till:
Hylte kommun
Kultur- och folkhälsokontoret
314 80 Hyltebruk

Föreningsadministratör
Föreningsadministratören är den person i föreningen som har huvudansvaret för föreningens administration i
det nya boknings- och bidragssystemet. Föreningsadministratören får behörighet att hantera föreningens
kontaktuppgifter, ansöka och redovisa bidrag, ansvara för närvaroregistrering och boka lokaler.
Föreningsadministratören är den person som har ansvar och rätt att tilldela övriga personer i föreningen
behörighet att tex boka anläggningar, hantera närvaroregistrering (OBS! gäller ej idrottsföreningar som
registrerar hos RF) etc.
Det är föreningens styrelse som ska utse och godkänna vem eller vilka som ska inneha behörighet till
föreningsportalen. Föreningens styrelse kan utse en eller flera föreningsadministratörer. När kultur- och
folkhälsokontoret fått in fullmakten får respektive föreningsadministratör inloggningsuppgifter.
OBS - För att logga in i föreningsportalen krävs mobilt Bank-ID.

FÖRENING
Föreningens namn

Föreningens organisationsnummer

Officiell e-postadress

FÖRENINGSADMINISTRATÖR
Namn

Personnummer (ååmmdd-nnnn)

E-postadress

Telefon dagtid

Mobiltelefon

Jag samtycker till att Kultur- och folkhälsokontoret behandlar mina personuppgifter i enlighet med GDPR
Ort och datum

Underskrift Föreningsadministratör

UNDERSKRIFT
Härmed intygas att föreningens styrelse har godkänt ovan person att inneha föreningens fullmakt som föreningsadministratör
Ort och datum

Underskrift ordförande

Namnförtydligande ordförande

FULLMAKT – FÖRENINGSPORTAL
Blanketten skickas snarast till Kultur- och
folkhälsokontoret.

Så hanterar Hylte kommun dina personuppgifter
När Hylte kommun behandlar dina personuppgifter är vi ansvariga för att dem hanteras korrekt, säkert och i
enlighet med gällande lagar och förordningar.
Personuppgifter som kommunen samlar in
När föreningen skickar in fullmakt för behörighet till Föreningsportalen och du har samtyckt till registrering,
godkänner du att kommunen behandlar dina personuppgifter såsom namn, personnummer, adress, epost,
telefonnummer och mobilnummer.
Syfte och ändamål
Kommunen registrerar dina personuppgifter för att kunna administrera dina behörigheter i Föreningsportalen
och för att kunna kommunicera med dig i din roll som föreningsadministratör. Den rättsliga grunden för att
behandla dina personuppgifter är samtycke.
Hur behandling kommer att ske
Personuppgifter du lämnar kommer att behandlas inom ramen för hantering av Föreningsportalen:
•
•

Behörig handläggare kommer behandla och föra in de uppgifter du har lämnat i Föreningsportalen för
att du ska kunna få tillgång till tjänsten.
Dina personuppgifter delas inte med någon utomstående tredje part, förutsatt att kommunen inte är
skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifter lagrade i Föreningsportalen överförs inte till part utanför EU.

Hur länge hanteras uppgifter
Kommunen sparar inte dina uppgifter längre än nödvändigt. Dina personuppgifter och adressuppgifter sparas
som längst i fem år.
Har du synpunkter eller frågor om kommunens personuppgiftshantering
Det är Kultur- och folkhälsonämnden i Hylte kommun som är ansvarig för dina personuppgifter. Du har rätt att
kontakta Kultur- och folkhälsokontoret om du har frågor kring ditt samtycke, vill ha ut information om de
uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, för att göra invändningar eller begära radering av dina
uppgifter. För mer information om hur Hylte kommun behandlar personuppgifter se www.hylte.se/GDPR .
Om du har frågor om tillämpningen av dataskyddsförordningen på dina personuppgifter kan du kontakta
kommunens dataskyddsombud via: Dataskyddsombudet@hylte.se.
Vill du ha mer information om dataskyddsförordningen eller överklaga vår personuppgiftshantering skall du
vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

