Information om behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig
Pensionärernas riksorganisation (PRO) är personuppgiftsansvarig, dvs. ansvarig
för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar vid medlemsansökan,
vid senare ändringsanmälningar och kontakter.
Personuppgifter som kan behandlas
Personuppgifter som kan behandlas är uppgifter om namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-post. Personuppgifterna finns i PRO:s medlemsregister.
Ändamålen med behandlingen
Uppgifterna behövs för att vi ska kunna administrera ditt medlemskap i PRO
samt för att fullgöra övriga åtaganden som enligt stadgarna åvilar oss gentemot
dig som medlem. Som medlem får du information om aktiviteter, erbjudanden
och PRO:s medlemstidning.
Utlämnande till annan
Personuppgifterna kan för samma ändamål som anges ovan, förutom av PRO,
komma att behandlas av andra föreningar eller bolag för att vi ska kunna
fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra
författningar. När lagstadgad skyldighet föreligger, kan uppgifter vidare komma
att lämnas till exempelvis skattemyndighet.
Information om behandling av personuppgifter, rättelse m.m.
Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att
begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.
Det är av största vikt för PRO att de personuppgifter som behandlas om dig är
korrekta. Icke korrekta uppgifter kommer att rättas snarast möjligt. För att du
som medlem ska få bästa möjliga service är det viktigt att du omgående meddelar oss alla förändringar som kan påverka ditt medlemskap.
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Du har också rätt att begära radering av dina uppgifter eller att dina uppgifter
överförs till annan personuppgiftsansvarig. I sådant fall kan ditt medlemskap
komma att upphöra.
Vidare har du rätt att begära begränsning av behandling av dina uppgifter samt
att inge klagomål till Datainspektionen.
Läs mer om behandling av personuppgifter på www.datainspektionen.se.
Gallring
Dina uppgifter gallras i samband med att ditt medlemskap har avslutats. Dina
uppgifter gallras också om du har ansökt om att bli medlem men inte har
betalat medlemsavgiften/årsavgiften.
Kontakt
Pensionärernas riksorganisation (PRO), organisationsnummer 846000-5120.
Adress Slussplan 9, 3tr, 111 30 STOCKHOLM.
Telefon nummer 08-701 67 00, e-post: medlemsregister@pro.se.

