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RoJ ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter 

Kulturföreningen RoJ, med org.nr. 812 400-7066 (nedan kallad RoJ) är 

personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för 

RoJs verksamhet. 

RoJ är en ideell kulturförening med teater som huvudsaklig inriktning. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

För att RoJ ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika 

ändamål kopplade till verksamheten. 

RoJ behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (t.ex. 

repetitioner, kurser och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till 

aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska 

transaktioner (medlemsavgifter, kursavgifter och biljetter m.m.). 

RoJ behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag eller dylikt från bland 

annat ABF, Kulturrådet, ATF, Region Stockholm och Haninge kommun. Då delar vi 

dina uppgifter vidare. 

RoJ är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker 

vid t.ex: 

• Hantering av medlemskap i RoJ 

• Föreningsadministration 

• Deltagande i RoJs verksamhet 

• Dokumentation av RoJs verksamhet 

• Utbildningar arrangerade av RoJ 

• Kontakt med medlem eller målsman 

• Ansökan om bidrag 

• Besök på vår hemsida 

• Publicering av material på hemsida och sociala medier 

 

Om RoJ vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land 

kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när vi 

publicerar material på sociala medier. 
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 Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling? 

RoJ har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter 

som sker inom RoJs verksamhet. 

Ändamål med behandling Laglig grund 

Hantering av medlemskap i RoJ Avtal 

Föreningsadministration Avtal 

Deltagande i RoJs verksamhet Avtal 

Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse 

Dokumentation av RoJs verksamhet Intresseavvägning 

Utbildningar arrangerade av RoJ Avtal 

Kontakt med RoJ Intresseavvägning 

Besök på vår hemsida Intresseavvägning 

Publicering av material på hemsida och sociala 
medier 

Intresseavvägning och ibland samtycke 
 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Dokumentation av Rojs verksamhet (Bilder, inspelningar, tryckt material m.m.) kommer 

att sparas så länge RoJ finns. De är en del av RoJs historia. 

När det gäller övriga uppgifter kommer RoJ att genomföra en bedömning årsvis om 

ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med 

behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. 

Vilka rättigheter har du? 

Du som registrerad i RoJ har flera rättigheter som du bör känna till: 

• Du har rätt att få ett registerutdrag avseende RoJs behandling av dina 

personuppgifter.  

• Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, 

ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av 

personuppgifterna tills de blir ändrade. 

• Du har under vissa omständigheter rätt att få dina uppgifter raderade. 

• Du har också rätt att dra in ett samtycke, profilering och invända mot 

direktmarknadsföring. 

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att kontakta styrelsen på e-

postadressen roj@rojteatern.nu. 

mailto:roj@rojteatern.nu
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 Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende RoJs behandling av personuppgifter till 

Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För eventuella frågor eller annan information, kontakta Styrelsen på: 

 

Telefon: 08 – 777 22 63 

E-post: roj@rojteatern.nu 

http://www.datainspektionen.se/

