
Hur vi behandlar personuppgifter 
Naturskyddsföreningen i Västernorrland  med organisationsnummer 888000-7664 är person-
uppgiftsansvarig när vi i samband med föreningens verksamheter behandlar personuppgifter.  

För vissa uppgifter om medlemmar har vi ett gemensamt ansvar med vår riksförening, Svenska 
Naturskyddsföreningen. 

Medlemmar: Naturskyddsföreningen är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar i 
samband med att du registrerar dig som medlem. De uppgifter vårt centrala medlemsregister 
behandlar är bland annat namn, personnummer, adress, telefon och e-postadress.  

Vårt regionala Kansli Mitt har tillgång till personuppgifter om Naturskyddsföreningens med-
lemmar i Västernorrland. Det regionala kansliet kan endast ändra e-postadress och telefon-
nummer. Kretsarna har enbart tillgång till uppgifter om kretsens medlemmar. 

Anmälda till kurser/möten: De uppgifter du lämnar vid anmälan till kurser/möten: namn, tele-
fonnummer, e-post och eventuell allergi, används för att främja samåkning och för att meddela 
matställen så att du inte blir serverad något som kan framkalla allergisk reaktion, men även för 
att rapportera in vår verksamhet till vårt studieförbund Studiefrämjandet. För mer information 
om hur de hanterar personuppgifter, kontakta Studiefrämjandet. 

Förtroendevalda/nätverksmedlemmar: Uppgifter om de som är förtroendevalda i länsförbun-
dens styrelser eller medlemmar i nätverk/arbetsgrupper används för att underlätta kontakt och 
främja kunskapsutbyte genom t ex sändlistor i mailsystem och på hemsidor. Vi lämnar ut upp-
gifter då media vill ha kontaktuppgifter till de som håller i aktiviteter och banken behöver ha 
reda på personnummer för firmatecknare som några exempel. 

Kontaktuppgifter till oss ska alltid ingå i den information vi lämnar till personer när vi registre-
rar dem. 

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter får du kontakta Naturskyddsföreningen 
i Västernorrland: Kansli Mitt, mitt@naturskyddsforeningen.se eller 073-275 17 36.  

Har du frågor som medlem om hur vår riksförening, Svenska Naturskyddsföreningen, hanterar 
dina personuppgifter får du kontakta dess Medlems- och Givarservice på medlem@natur-
skyddsforeningen.se eller 08-702 65 77. 

Har du allmänna frågor om hur vår riksförening, Svenska Naturskyddsföreningen, behandlar 
personuppgifter kan du kontakta dess verksamhetscontroller på dataskydd@naturskyddsfore-
ningen.se eller 08-702 65 00. 
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