
Integritetspolicy

Föreningen Folkmusikkaféet Allégården med organisationsnummer 857205-7803 
(nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 
personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet, och ansvarar för
att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

Folkmusikkaféet är en ideell förening. Vi verkar för att vara en levande 
folkmusikscen med spel, dans och sång och vara en naturlig och attraktiv mötesplats
för musiker, danspublik och konsertbesökare i Göteborg. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för 
olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att 

 hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter 
och kursavgifter m.m.)

 kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter t.ex.)

 schemalägga funktionärer i verksamheten

 skapa (anonymiserad) statistik

 skriva avtal med musiker och kursledare inkl. arvoden och skatt och för 
marknadsföring av dessa

 rapportera artisters musikanvändning till STIM

 ansöka om bidrag från bildningsförbund

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi ger inte dina uppgifter vidare, utom till de av våra underleverantörer som är 

personuppgiftsbiträden, som t.ex. i samband med programutskick.

För deltagare i bidragsberättigade kurser kan personuppgifter komma att skickas 
vidare till bildningsförbund , f.n. Kulturens, för bidragsansökan.

Vill du se hur Kulturens hanterar personuppgifter se deras hemsida eller använd 
länken: https://www.kulturens.se/integritetspolicy/

Föreningen säljer aldrig personuppgifter till tredje part.

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter 
kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med 
tredje land kommer du att informeras särskilt om detta.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med 
behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med 
behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. 
Registrering i medlemsregistret kvarstår i tre år efter sist betalda medlemsavgift.



Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har alltid rätt att ta del av vilka uppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dina 

uppgifter.

Du har alltid rätt att få dina uppgifter korrigerade eller få delar av dina uppgifter 

borttagna om så önskas.

Du har alltid rätt att få dina personuppgifter raderade, utom om föreningen är 

skyldig enligt lag eller förordning att spara uppgifterna. 

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, 
profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av 
personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se. 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av 
personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen Avtal

Föreningsadministration Avtal

Kontraktsskrivning med artister och 
kursledare

Avtal och lagkrav

Rapportering av musikanvändning till STIM Avtal

Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse

Kurser arrangerade av föreningen Allmänt intresse vid
statsbidragsfinansierad utbildning, annars

samtycke

Kontakt med föreningen Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och 
sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

Hantering av betalningar till leverantörer Lagkrav

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina 
rättigheter kontaktar du styrelsen med epost styrelsen@folkmusikkafeet.se.

http://www.datainspektionen.se/
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