
Samtyckesbaserad information om  
personuppgiftsbehandling – medlemmar 

Båstad Montessori ekonomisk förening (”Båstad 
Montessori”) behandlar personuppgifter i enlig-
het med svensk lag. När du får dina personupp-
gifter registrerade eller på annat sätt behandla-
de har du rätt till viss information som vi härige-
nom tillhandahåller dig.  

Båstad Montessori är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen av dina personuppgifter. Du kan 
alltid komma i kontakt med oss genom att kon-
takta oss på Båstad Montessori. Medlemskapet i 
Båstad Montessori är obligatoriskt för vårdnads-
havare med barn i förskola eller fritids och frivilligt 
för övriga. Lämnandet av dina personuppgifter 
är också frivilligt. Om du dock inte lämnar dina 
personuppgifter kan Båstad Montessori inte bevil-
ja dig medlemskap eftersom Båstad Montessori 
behöver personuppgifterna för olika ändamål 
som framgår nedan.  

Behandling baserad på fullgörandet av 
medlemsvillkoren och på Båstad Montessoris 
berättigade intressen 

Som medlem kommer dina personuppgifter att 
sparas och behandlas för vissa särskilda ända-
mål. De personuppgifter som vi behandlar om 
dig är namn, adress, e-postadress och telefon-
nummer samt personnummer vid styrelseupp-
drag. Den personuppgiftsbehandling som utförs i 
samband med ditt medlemskap i Båstad Montes-
sori ek för är laglig för att den är nödvändig för 
fullgörandet av medlemsvillkoren och för att 
Båstad Montessori har ett berättigat intresse av 
att kunna behandla personuppgifterna för ne-
dan angivna ändamål.  

Ändamålen med att behandla dina personupp-
gifter är att upprätthålla en god registervård en-
ligt lagen om ekonomiska föreningar, att sköta 
medlemsadministrationen och –ärenden och 
kunna hantera barn- och elevkö enligt förenings-
stadgarna och skollagen. Vi kan också komma 
att behandla dina personuppgifter för statistiska 
ändamål.  

Dina personuppgifter kommer att behandlas au-
tomatiskt i Båstad Montessoris IT-system. Dina per-
sonuppgifter kan också komma att lämnas ut till 
andra utvalda företag och organisationer som 
Båstad Montessori samarbetar med för nödvän-

dig behandling för Båstad Montessoris räkning. Vi 
kan exempelvis lämna ut dina adressuppgifter till 
postdistributionsföretag för utskick av med-
lemsnyheter. Vid all hantering av dina person-
uppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.  

Lagringstiden 

Båstad Montessori behandlar dina personuppgif-
ter så länge du är medlem hos oss. När ditt med-
lemskap upphör raderas dina personuppgifter. 
Båstad Montessori kommer då endast att fortsät-
ta lagra dem om det följer någon sådan skyldig-
het av lag.   

Dina rättigheter 

Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till 
dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar 
har du också rätt att begära att personuppgifts-
behandlingen begränsas, att dina personuppgif-
ter ändras eller raderas, att invända mot be-
handlingen och rätt till dataportabilitet av dina 
personuppgifter. En begäran om något av det 
nämnda kan skickas till info@bastadmon-tessori.-
se. Du har också rätt att vända dig till Datain-
spektionen/ Integritetsskyddsmyndigheten med 
eventuella klagomål om du är missnöjd med per-
sonuppgiftsbehandlingen. Båstad Montessori 
önskar dock att du i första hand vänder dig till oss 
för frågor och begäranden kring vår personupp-
giftsbehandling.  

Genom att godkänna Båstad Montessoris med-
lemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna 
information om personuppgiftsbehandling.  

Om du inte önskar få medlemsutskick från oss 
kan du när som helst kontakta oss på 
info@bastadmontessori.se och begära att vi 
stoppar utskicken.  

Behandling baserad på ditt samtycke 

Begäran om samtycke för att kunna placera 
barn och elever i kö 

Båstad Montessori önskar hantera namn och per-
sonnummer på det/de barn som vårdnadshava-
re önskar ställa i kö till någon av Båstad Montes-
soris verksamheter. Syftet är att kunna säkerställa 
vårdnadshavare och korrekt åldersmässig place-
ring inom förskola och skola. 
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Dina rättigheter 

Du har samma rättigheter som redogjorts för 
ovan under rubriken ”Dina rättigheter”. Det är 
dessutom helt frivilligt att samtycka till den be-
handling som krävs för att kunna placera barn 
och elever i kö. Om du inte samtycker kommer 
ditt/dina barn inte kunna garanteras ett åldersa-
dekvat erbjudande av omsorgsplats inom Båstad 
Montessori. Om du lämnar ditt samtycke kan du 
ändå när som helst återkalla det och då upphör 
också den fortsatta behandlingen som är base-
rad på ditt samtycke.   

För att återkalla ditt samtycke, vänligen meddela 
oss om detta på info@bastadmontessori.se  

Lagringstiden 

Personuppgifter som behandlas för att kunna 
placera barn och elever i kö lagras så länge du 
är medlem eller till dess att du återkallar ditt sam-
tycke.  

Begäran om samtycke  

Jag har läst informationen och samtycker till per-
sonuppgiftsbehandlingen.  

____________________, den ______________________ 

(Ort)                 (Datum) 

________________________________________________ 

Namnteckning Medlem/vårdnadshavare 1 

________________________________________________ 

Namnförtydligande vh1 

________________________________________________ 

Namnteckning vårdnadshavare 2 

________________________________________________ 

Namnförydligande vh2

   


