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GDPR, den nya EU-förordningen som ersätter PUL 

Hej, 
Din integritet är viktigt för oss på Funkibator...Nä, så ska vi inte skriva för det gör alla andra. Vi 
ska istället skriva det med lite andra ord :) 

GDPR, den nya EU-förordningen som ersätter PUL träder i kraft NU idag den 25/5. Det här är 
bra för oss alla för då får vi lite koll på vilka register vi har hamnat i. Det ger oss också 
möjligheter att se vad det är för uppgifter och påverka om vi ska finnas där eller inte. 
Förbättring med andra ord och att alla EU-länder arbetar enhetligt med det här. 

Funkibator har dig med i sitt medlemsregister och det här mailet skickas ut för att göra dig 
medveten om det. Det är kanske inte helt oväntat eftersom det är du själv som velat bli 
medlem i Funkibator och på så sätt redan lämnat en form av samtycke.  

Vi behöver föra ett register över alla medlemmar och de uppgifter som fylls i, då det här ligger 
till grund för förenings- och aktivitetsbidrag som vi kan få från kommun, studieförbund med 
mera. Och det ofta de där pengarna som får aktiviteter och satsningar att börja snurra och på 
sikt leva sina egna liv. 

Vidare använder vi e-postuppgifter för att sparsamt skicka ut medlemsinformation. Här kan du 
så klart meddela oss att du "bara" vill vara lite passiv stödmedlem och inte få några 
medlemsutskick alls. Det kan man redan ange då man blir medlem genom valet 
”informationsstopp”. Om inte gjort det och vill ha det så, meddelar du tillbaka så fixar vi till det. 

Vi har som alla andra upprättat en policy kring hanteringen av våra register. Att ha en sådan 
policy ingår i de nya GPDR-kraven. Den är lite mer fyllig och den kan du nå via vår webbsida 
samt på den här länken: www.funkibator.se/integritetspolicy.html 

Hälsningar Funkibator förening 
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