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1. Inledning 
I det här dokumentet förklarar vi hur Demokraterna (”vi) hanterar dina personuppgifter. När du 
blir medlem i Demokraterna registreras dina personuppgifter i vårt medlemsregister i enlighet med GDPR. 
Demokraterna är ett digitalt parti på så sätt att all information förmedlas via Internet – e-post, 
webbinformation etc. Därför är medlemmens e-postadress central i kommunikationen. 
 
2. Personuppgiftsansvarig 

Demokraterna (org. nr. 802506-2400) är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller för 

vår räkning. Det innebär att vi ansvarar för de personuppgifter vi har om dig och hur vi behandlar dem. 

3. Dessa personuppgifter registreras: 
Medlemsnummer 
Namn * 
Personnummer * 
e-postadress * 
Adress 
Mobilnummer 
Betalning av medlemsavgift 
*) Obligatorisk uppgift från medlemmen 

 
4. Så här använder vi personuppgifterna 
Personuppgifterna används endast inom ramen för partiets verksamhet på lokal och 
regional nivå. Exempel: medlemsinformation, kallelser, medlemstidning, sändlistor för epost, 
nomineringar och kandidaturer. Uppgifterna lämnas aldrig vidare till tredje part. 
 
5. Säkerhet till skydd för uppgifterna 
Demokraterna värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar i detta syfte lämpliga tekniska 
och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, 
spridning eller förstörelse. 
 
6. Lagringsperiod 
Dina personuppgifter lagras bara så länge som krävs för att fullgöra ovannämnda ändamål eller så länge som vi 
måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras uppgifterna. 
 
7. Dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning 
Du har vissa rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagsstiftning, t.ex. rätt till registerutdrag och beskrivning av 
vilka uppgifter vi behandlar om dig, rätt till rättelse, rätt till radering, rätt till begränsning av behandlingar och 
rätt till dataportabilitet, i förhållande till Demokraterna som personuppgiftsansvariga för sina egna 
behandlingar. Om du vill göra rättigheter gällande, vänligen kontakta oss eller justera direkt via 
medlemsinloggningen på demokraterna.se. Kontaktuppgifter finns i punkt 10 nedan. 
Om du bedömer att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt till 
att klaga till Datainspektionen. 
 
8. Vem har åtkomst till personuppgifterna? 
Endast partiets personuppgiftsombud har tillgång till att administrera medlemsregistret. 
 
9. Personuppgifter i andra system 
Personuppgifter från partiets medlemsregister används aldrig i andra system. 
 
10. Kontakta medlemsservice om du har frågor 
Vid frågor om medlemskap, adressändring, avslut av medlemskap, registerutdrag, 
medlemsavgifter etc. är du välkommen att kontakta oss genom medlem@demokraterna.se. 
Partiets personuppgiftsombud heter Veronica Öjeskär, 0705-368560. 


