
Enskedespelets personuppgiftspolicy 
 
Enskedespelet samlar in och hanterar en del personuppgifter i vårt arbete. Personuppgifter 
som namn, personuppgifter och kontaktuppgifter samlas in för att vi ska kunna bedriva vår 
verksamhet. Föreningen hanterar även bilder och filmat material för dokumentation. 
 
Information vi hanterar 
Namn, personnummer, telefonnummer, mejl och hemadresser till medlemmar, 
kursdeltagare och målsmän samt anställda. Även bilder och filmat material hanteras för 
dokumentation och publicering på hemsida och sociala medier. 
 
Medlemmar: 
I vårt medlemsregister finns information om våra medlemmar. Data sparas till dess 
medlemmen aktivt begärt utträde ur föreningen eller inte betalat in medlemsavgiften under 
två år. 
 
Deltagare i teatergrupper och spel 
Information lagras om kurs- och ensemblemedlemmar. Samma information samlas även in 
om vårdnadshavare, när de deltar i arbetsgrupper då vi sätter upp föreställningar. 
Informationen om deltagare i teatergrupper och arbetsgrupper sparas i fyra år efter avslutad 
kurs/spel eftersom våra bidragsgivare kräver att denna information sparas för eventuell 
granskning. 
 
Vilka kan få del av informationen? 
Enskedespelets medlemsregister sköts av MyClub. Se mer på myclub.se. 
Vi kan komma att dela med oss av våra medlemmar och deltagares personuppgifter till våra 
bidragsgivare. Exempelvis kräver ABF och Stockholm Stad redovisning i form av närvarolistor 
och deltagarinformation för att de ska betala ut bidrag till föreningen, och att dessa listor 
sparas i fyra år. 
 
Radering av information 
En medlem kan när som helst begära att all information om denne ska tas bort ur 
Enskedespelets register. Detta sker förutsatt att inte våra bidragsgivare kräver att viss 
information sparas en tid, se föregående punkt. Föreningen ser även löpande över lagrade 
personuppgifter för att radera information som föreningen inte längre använder. 
 
Nyhetsbrev 
Enskedespelet skickar ut nyhetsbrev till personer som varit i kontakt med föreningen på olika 
sätt och lagrar mejladresser hos vår nyhetsbrevstjänst. I varje nyhetsbrev finns en funktion 
så att individen själv kan tacka nej till ytterligare utskick. 


