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Lidingö fotoklubb, LFK, är en ideell förening med enskilda medlemmar, som bedriver 
konstnärlig fotografi med möjligheter till inspirerande fotomöten och gemenskap med andra 
fotointresserade. Vi har månadsmöten med föreläsningar och tävlingar, utbildning, 
gatufotografering samt kvälls- och helgutflykter. Vår hemsida visar vad vi gör och vinnande 
bilder vid tävlingar samt bilder från utflykter redovisas i klubbens bildgalleri. 

LFK har i samband med den nya Europiska dataskyddsförordningen GDPR (General Data 
Protection Regulation), som trädde i kraft den 25 maj 2018, sett över hur vi hanterar och 
behandlar våra medlemmars personuppgifter inom LFK och i vilket syfte de sparas och 
arkiveras.  

För Lidingö Fotoklubb är det viktigt att medlemmarna känner sig trygga med vilken 
information vi hanterar och varför. Därför är vi också öppna med vilka uppgifter vi registrerar, 
hur vi använder och eventuellt delar eller publicerar dessa uppgifter.  

I samband med att bilder skickas in till tävlingarna och från utflykter uppmanas 
medlemmarna att då de samtycker enligt GDPR, till att bilderna får publiceras på Lidingö 
Fotoklubbs hemsida, Fotogallerier. Om inte så måste detta meddelas i samband med 
insändandet av bilden/-erna.  

Lidingö Fotoklubb har följande information rörande medlemmen som sparas hos Lidingö 
Fotoklubb:  

Medlemmens namn, adress, telefonnummer, e-postadress och betalningsstatus finns tryggt 
förvarade och kommer aldrig säljas vidare. 

Bilder vid tävlingar och utflykter finns sparade på vår hemsida under Fotogallerier och där 
framgår vem som tagit bilderna. Bilderna är publika. 

Adress används för att kunna skicka ut fakturor på årsavgifter samt årligt medlemskort till 
medlemmen.  

E-postadress används endast för att skicka ut information till medlemmen. 

Lidingö Fotoklubb anser att uppgifterna ovan samt att de bilder som tidigare sänts in till 
tävlingar och från utflykter och visas på vår hemsida under Fotogalleriet där det framgår vem 
som tagit bilderna har respektive medlems samtycke. Att de som är med på bilden i 
Fotogalleriet är upp till medlemmen (fotografen) att inhämta samtycke eller att medlemmen 
anser att det går under konstnärligt eller journalistiskt fotograferande. 

Personuppgiftsansvarig:  Lidingö fotoklubb 
Dataskyddsombud.........:  Christer Prinzell 
Personuppgiftsbiträden:   Styrelsen  

Om ni har frågor gällande vår Personuppgiftspolicy är ni välkomna att kontakta vår 
ordförande under Kontakt på hemsidan,  http://lidingofotoklubb.se/cms1/index.php/kontakt-
top, ange ”Personuppgiftspolicy” i ämnesraden, frågan och vem som frågar. 


