
FOTSKÄLFIBER EKONOMISK FÖRENING 

 

 

 

GDPR – General Data Protection Regulation 

 

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddslagen, GDPR, i kraft. 

GDPR – General Data Protection Regulation ersätter den svenska 

personuppgiftslagen. 

Fotskälsfiber har uppdaterat sin hantering av medlemmarnas personuppgifter samt 

gjort det tydligare att se i vilket syfte uppgifterna sparas och används. 

Förändringarna innebär att medlemmarna får större kontroll över hur deras 

personuppgifter används. Personuppgifterna får även ett starkare skydd. 

 

 

Fotskälsfiber - ändamål och verksamhet 

 

Fotskälsfiber ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas 

ekonomiska intressen genom att via ett lokalt fibernät för bredband, ledningsnät, 

tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. 

Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna trafiktjänster, 

exempelvis så kallade bredbandstjänster och telefon, samt bedriva annan 

sammanhängande och förenlig verksamhet. 

Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. 

 

Föreningens verksamhetsområde är Fotskäl med omnejd i Marks kommun. 

Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom föreningens 

verksamhetsområde. 

 

 

Vad vi sparar och varför 

 

Medlemskap 

Nya medlemmar tillkommer; 

• genom nyanslutning; ägare till fastighet som inte tidigare är ansluten till 

fibernätet ansöker om medlemskap i Fotskälsfiber. 

• genom överlåtande av medlemskap; vid försäljning av fastighet med befintlig 

fiberanslutning överlåter säljaren sitt medlemskap till fastighetens nya ägare. 

• Genom avslut/nyteckning av medlemskap; vid försäljning av fastighet med 

befintlig fiberanslutning avslutar avflyttande fastighetsägare sitt medlemskap. 

Ny fastighetsägare nytecknar medlemskap. 
 

 

 

 



Personuppgifter 

Medlemsansökan görs skriftligen på ett formulär på föreningens hemsida 

(fotskalsfiber.se). I ansökan uppges följande uppgifter: 

 Namn 

 Fastighetsbeteckning 

 Fastighetens adress 

 Postnummer 

 Postadress 

 Mobilnummer 

 Telefonnummer 

 E-postadress (frivillig uppgift) 

 

Fotskälsfiber samlar endast in de uppgifter som är nödvändiga för att kunna 

tillhandahålla medlemmarna tjänster enligt föreningens uppdrag. Uppgifterna (ovan) 

krävs för medlemskap. Uppgift om e-postadress är frivillig men kan anges på 

medlemsansökan då den kan underlätta kontakt mellan förening och medlemmar t ex 

för att snabbt kunna avhjälpa problem vid driftstörning. 

 

Styrelsen för Fotskälsfiber ansvarar för att uppgifterna hanteras och sparas på ett 

säkert sätt. Uppgifterna sparas till dess medlemskap upphör och raderas därefter när 

sista dag för medlemskap har passerat eller senast en månad??? efter detta datum. 

 

 

Hantering av uppgifter 

 

Styrelse och revisorer 

Uppgifterna som anges i medlemsansökan läggs in i en medlemsförteckning. 

Uppgifterna hanteras av styrelsen för Fotskälsfiber som även ansvarar för att 

uppgifterna lagras på säkert sätt. 

Ledamöter i styrelsen som har uppdrag att hantera och säkra drift av fibernätet samt 

ansvar för avtalade tjänster använder vid behov uppgifterna för att hantera och säkra 

drift av fibernät och avtalade tjänster för bredband, fast fibertelefoni och TV. 

 

Utöver styrelsen för Fotskälsfiber kan (av föreningens medlemmar utsedda) revisorer 

vid behov få tillgång till uppgifterna i medlemsförteckningen i samband med 

revision. 

 

Extern ekonomitjänst 

Fotskälsfiber anlitar en extern ekonomitjänst för att hantera medlems- och 

anslutningsavgifter. Denna externa utförare ges tillgång till uppgifterna i 

medlemsförteckningen i samband med ekonomhanteringen. 

 

 

 

 



 

Externa entreprenörer i samband med nyanslutning och driftstörning 

Vid nyanslutning använder Fotskälsfiber externa entreprenörer vid nergrävning av 

kabel, blåsning och inkoppling av fiber. 

Externa entreprenör kopplas även in vid driftstörning, t ex vid avgrävd kabel. 

Drift- och nyanslutningsansvariga i styrelsen för Fotskälsfiber lämnar då över 

uppgifter om berörd medlem för att de externa entreprenörerna ska kunna utföra 

beställda uppgifter. 

 

Leverantör av bredband, fast fibertelefoni, TV 

På uppdrag av medlemmarna förhandlar styrelsen för Fotskälsfiber fram fleråriga 

avtal med extern leverantör av bredband, fast fibertelefoni och TV. Avtalen är 

kollektiva för föreningens medlemmar och godkänns på särskilt medlemsmöte. 

 

När avtal ingås med extern leverantör av bredband, fast fibertelefoni, TV överlämnar 

styrelsen för Fotskälsfiber medlemsförteckningen i sin helhet till leverantören. 

Leverantören behöver uppgifterna för att igångsätta drift av avtalade tjänster samt för 

att kontakta medlemmar vid eventuella driftstörningar. 

 

 

Begäran om personuppgifter 

 

Medlemmar i Fotskälsfiber kan begära ut sina personuppgifter. Begäran lämnas via 

hemsidan eller via kontakt med styrelsens ledamöter. Styrelsen för Fotskälsfiber 

lämnar uppgifterna skriftligt vi e-post om sådan angivits i medlemsansökan eller 

skickas i annat fall med post till den adress som angivits vid medlemsansökan. 

 

 


