Så behandlar vi dina personuppgifter
Norrskog ser det som en förtroendefråga att dina uppgifter behandlas korrekt. Här redogör
vi för behandlingen av de personuppgifter som vi registrerar med anledning av ditt
medlemskap i Norrskog.
För att kunna hantera ditt medlemskap och ge dig bästa möjliga service behöver vi registrera
uppgifter om dig.
När du loggar in på Mina Sidor/Medlemswebben på www.norrskog.se kan du se och även
ändra i uppgifter som finns om dig.
Du har ett antal rättigheter som registrerad hos oss. Du hittar dem här nedan.

Personuppgiftsansvarig
Norrskog, är samlingsnamn för Norrskog ekonomisk förening.

Vilka uppgifter samlar vi in?
Norrskog hämtar in uppgifter i första hand direkt från dig. Det gäller namn, personnummer,
adress, e-postadress, telefonnummer, organisationsnummer samt uppgifter om din
verksamhet med anknytning till Norrskog och ditt skogsinnehav. För de som har
förtroendeuppdrag i Norrskog registrerar vi även detta. Uppgifterna behålls under den tid
som medlemskapet löper. När ett medlemskap upphör sparas uppgifterna i cirka ett år från
utträdesdatum.
Utöver detta köper vi även kompletterande material och uppdateringar avseende
medlemmars och andra skogsägares fastighetsinnehav via Lantmäteriverket.
Norrskog behöver e-postadresser för att ge dig medlemsinformation och -erbjudanden.
Norrskog kan även komma att använda e-postadresser för att, i samverkan med
forskningsverksamhet som är relevant för det småskaliga skogsbruket, ställa frågor till
skogsägande medlemmar. I dessa fall prioriteras forskning som finansieras av Norrskogs
Forskningsstiftelse.

Varför samlar vi in uppgifterna?
Norrskog behöver personuppgifter för:
 att hantera uppgifter och åtaganden som föreningen har gentemot dig som medlem
 att förmedla information och tjänster som erbjuds medlemmar i Norrskog
 att utföra intern kontroll av skogsbruksplan
 att förmedla erbjudanden från Norrskog och andra samverkansparter
 att stötta förtroendevalda
 att ta fram samlad statistik som används i Norrskogs verksamhet, tex i kontakt med
myndigheter och beslutsfattare
 att utveckla Norrskog som organisation

Dina rättigheter





Du har enligt GDPR (dataskyddsförordningen) rätt att en gång om året kostnadsfritt
få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran ska ske
skriftligen och kan skickas till Norrskog (se nedan för kontaktuppgifter).
Du kan också begära att personuppgifter rättas, raderas eller blockeras genom att
kontakta Norrskog.
Du kan lämna klagomål om Norrskogs hantering av dina personuppgifter direkt till
myndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se)

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Norrskog.
Adress: Norrskog Box 133, 872 23 Kramfors
Telefon: 010-150 25 00 vxl
Öppettider: Måndag-fredag kl 08.00-16.00
Dag före röd dag kl 08.00-12.00
E-post: info@norrskog.se

