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Hur hanteras dina personuppgifter av 
Tamam?  
 
När du blir medlem i Tamam samtycker du till att Tamam kommer att 

behandla dina personuppgifter i enlighet med svensk lagstiftning. 
 

Dina uppgifter sparas i vårt medlemsregister i MyClub. Dina uppgifter 
behandlas vidare av Tamam, Tamams lokala styrelser och revisorer. Dina 
uppgifter används vid kallelse till nationellt årsmöte, lokalt årsmöte och när 

revisorer granskar Tamams medlemsregistret. De används även för att 
påminna dg om att uppdatera ditt medlemskap, ta fram statistik över 

Tamams medlemmar och rapportera till bidragsgivare. 
 

Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med att 
du blir medlem i organisationen; våra obligatoriska uppgifter i 

medlemsformuläret är namn, personnummer (dock ej de fyra sista), kön (går 
att skriva i “vill ej ange”) och mejladress. Resten av uppgifterna är frivilliga 

att uppge.  
 

När du samtycker till behandling av dina personuppgifter godkänner du också 
att Tamam gör informationsutskick till dig. Du har möjlighet att välja om 

du vill ha nyhetsbrev eller ej men Tamam kommer minst en gång om året 
skicka kallelse till årsmöte eftersom detta är en grundförutsättning för att 

leva upp till Tamams stadgar.  
 
Det är du som avgör om du vill bli medlem i Tamam och därmed om du vill 

lämna dina personuppgifter till oss. Du har alltid rätt att korrigera de 
lagrade personuppgifter vi har om dig. Och undrar du vilka 

personuppgifter vi har lagrade har du naturligtvis rätt att få veta det. Du har 
även rätt att avsäga dig ditt medlemskap (för att få dina personuppgifter helt 

raderade). Vid dessa fall kontaktar du info@tamam.se. 
  

Varje medlemskap gäller för ett kalendeår. Det innebär att medlemmar 
måste bekräfta sitt medlemskap varje kalendeår. Som medlem samtycker du 

därför varje år till vår registrering av dina personuppgifter. Dina 
personuppgifter sparas i medlemsregistret i två år. Att 

personuppgifterna sparas beror på att vi vill hinna föra statistik bland 
medlemmar gällande ålder, kön samt tillhörighet till lokalförening. 

 
Du hittar Tamams policy för hantering av personuppgifter på Tamams 
hemsida (www.tamam.se) under rubriken material. Tamams riksstyrelse är 

personuppgiftsansvariga och du når  
riksstyrelsen på styrelsenriks@tamam.se. 
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