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Policyns Syfte 

Från den 25:e maj 2019 gäller Dataskyddsförordningen enligt den gemensamma Europeiska 

General Data Protection Regulation, GDPR. Förordningens syfte är att skydda 

personuppgifter och därmed individers integritet. Med personuppgift menas all information 

som kan härledas till en fysisk person som är i livet.  

Enligt förordningen får personuppgifter enbart lagras med ”särskilda, uttryckligt angivna och 

berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa 

ändamål”. För att få hantera en persons personuppgifter krävs att den har lämnat sitt 

samtycke. 

I denna policy samlas information om hur Rone Utveckling AB hanterar personuppgifter, 

varför och hur du som person kan styra vilka uppgifter vi hanterar. Policyn kan komma att 

uppdateras. 

 

Vår hantering av personuppgifter 

Rone Utveckling AB har en förteckning över mejladresser, en kontaktlista, till vilken enbart 

Rone Utveckling AB:s styrelse har åtkomst. I förteckningen finns namn och mejladress för 

samtliga kontakter. I vissa fall finns även telefonnummer lagrat. 

Denna kontaktlista används av Rone Utveckling AB:s styrelse för att skicka ut information 

från Rone Utveckling AB, till exempel i form av nyhetsbrev eller inbjudningar till möten. Den 

kan även användas då Rone Utveckling AB vill samla in åsikter från Rone socken i någon 

fråga. 

Utskick till mejllistan kommer ske med dolda mottagare så att ingen utöver 

utvecklingsbolaget får tillgång till listan med adresser. 

Även ett aktieägarregister finns upprättat, till vilket endast bolagets styrelse har åtkomst.  

 

Insamling av personuppgifter 

Att få sina uppgifter registrerade i kontaktlistan är frivilligt. Insamling och uppmaning att 

skicka in sina uppgifter görs i samband med evenemang och mailutskick. Det finns även 

möjlighet att ansöka om att bli tillagd på kontaktlistan.  

Varje aktuell aktieägare läggs till i aktieägarregistret. Aktieägarregistret granskas kvartalsvis 

för att säkerställa korrekt behandling av personuppgifter kopplade till individ. 

 



   

 

Samtycke och rätten att bli borttagen ur kontaktlistan 

Alla mejladresser på Rone Utveckling AB:s kontaktlista ska vara tillagda med ägaren till 

uppgifternas samtycke. Genom att ansöka om att bli tillagd på listan lämnar personen i fråga 

sitt godkännande till att vi lagrar dess namn, mejladress samt ibland telefonnummer. Det går 

bra att när som helst be om att få vissa eller alla personuppgifter borttagna från listan. 

I de fall kontaktuppgifter anmäls av annan person än den registrerade kommer Rone 

Utveckling AB att ta kontakt med ägaren för att säkerställa att detta sker med personens 

medgivande innan adressen läggs till i kontaktlistan. 

 

En persons önskan om att få veta vilka uppgifter som finns registrerade av Rone Utvecklings 

AB och/eller en önskan om att personuppgifterna ej längre skall behandlas av Rone 

Utveckling AB skall skickas via email till info.roneutveckling@rone.se. 

 

 

Giltighet och godkännande 

Policyn har godkänts av Rone Utveckling AB:s ordförande och kassör i förening den 2018-

05-21. 

 

 

 




