
 

Integritetspolicy för VästanVind Vindkraftskooperativ Ekonomisk 
förening (org.nr 769621-9141) 
 

VästanVind arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas som medlem i vår förening. 
Vårt mål är att du alltid ska känna dig trygg med att din personliga integritet respekteras 
och att dina personuppgifter behandlas korrekt. VästanVind ansvarar för att dina 
personuppgifter endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.  

All behandling av personuppgifter inom VästanVind sker i enlighet med tillämplig 
personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR) från 25 
maj 2018. 

Vem är ansvarig? 
Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org.nr 769621-9141 är 
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss. 

Vilka personuppgifter hanterar VästanVind? 
Dina personuppgifter lämnar du vanligtvis till oss i samband med att du kontaktar oss och 
visar intresse för att bli medlem i vår förening. VästanVind behandlar personuppgifterna för 
att kunna ingå, administrera och fullgöra medlemskapet med dig, vilket också är den 
rättsliga grunden för behandlingen, men även för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser, 
d.v.s. lagstadgade skyldigheter som följer av exempelvis bokföringslagen. 

Ändamål med behandlingen av personuppgifter? 
För att vara medlem i VästanVinds vindkraftkooperativ måste vi ha dina personuppgifter. 
Personuppgifterna används för administration av andelarna och medlemskapet, 
information och statistik för att kommunicera med dig på bästa sätt, samt för 
kvalitetssäkerhetsarbete. VästanVind behandlar endast de uppgifter som krävs av oss för 
att vi ska kunna fullfölja vår förpliktelse.  

Information om ditt medlemskap (t.ex. priser och föreningsinformation så som kallelser till 
årsmöten) har VästanVind en skyldighet att kommunicera till dig. 

Vem har tillgång till personuppgifterna? 
Styrelsen samt aktuella revisorer i VästanVind har tillgång till de personuppgifter som finns 
inom föreningen. VästanVind har biträdesavtal med Göteborg Energi AB. Göteborg Energi 
ansvarar för administrationen av VästanVind och det är även med dem som avtal om 
elhandel tecknas. Inom Göteborg Energi är det enbart en mindre grupp som ansvarar för 
administrationen av föreningen och det är enbart dessa personer som har tillgång till 
personuppgifterna som rör medlemskap i VästanVind. För behandling av personuppgifter 
avseende elavtal hänvisas till Göteborg Energi. 



 

Hur länge sparar vi uppgifterna? 
VästanVind kommer att spara dina uppgifter så länge som du är medlem i föreningen. Vid 
avslutat medlemskap kommer vi att behålla dem i 12 månader för att säkerställa att 
utträdet ur föreningen är fullbordat. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som 
exempelvis Bokföringslagen vilket är 8 år. När den tiden har passerats kommer dina 
personuppgifter att raderas. 

Om du ej är medlem hos oss utan endast anmält intresse, kommer vi att spara dina 
personuppgifter i 12 månader efter senaste kontakt. Vi kommer årligen gå igenom våra 
register för att hålla dem uppdaterade. 

Cookies på VästanVinds hemsida. 
VästanVind använder cookies (kakor) för att ge dig som besökare en bättre service och för 
att veta vilka sidor som besöks. De sparar ingen personlig information om dig, som e-
postadress eller IP-nummer, och vi använder så långt det går enbart temporära cookies som 
raderas när du lämnar webbplatsen (”session cookies”). Alla som använder webbplatsen 
förblir alltså anonyma för oss! 

Cookies, som är en liten textfil, sparas av din webbläsare – och kan lagra val du gjort i ett 
formulär för att underlätta nästa gång du fyller i.  

För att kunna analysera trafiken på vår webbplats använder vi Google Analytics och sociala 
medier som Facebook. Därmed använder vi cookies från tredje part för att samla in statistik 
i samlad/aggregerad form. Exempelvis använder Facebook sina cookies för att du ska kunna 
se vilka av dina vänner som gillar VästanVind på Facebook.  

Det är möjligt för dig att göra inställningar på din dator som hindrar VästanVind och våra 
innehållsleverantörer från att placera cookies på din dator. Sådana inställningar kan dock 
innebära att vissa funktioner på vår webbplats in kommer att fungera. Du kan enkelt radera 
cookies från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du 
hanterar och raderar cookies, gå till alternativet “Hjälp” i din webbläsare. Du kan välja att 
avaktivera cookies eller få en avisering varje gång en ny cookie skickas till din dator eller 
mobila enhet. 

Dina rättigheter 
Du kan när som helst kontakta oss om du vill ändra, ta bort eller bara få information om 
vilka personuppgifter vi har avseende dig. I vissa fall måste vi dock behålla dem av rättsliga 
skäl, tex Bokföringslagen. 

Du har även rätt att inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet (Dataskydds-
inspektionen) om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig 
personuppgiftslagstiftning. 

Önskar du inte längre få vårt nyhetsbrev, som är vår huvudsakliga kommunikationskanal 
mellan föreningen och dess medlemmar, kontaktar du oss direkt. 



 

Kontaktuppgifter 

VästanVind 
c/o Göteborg Energi 
Box 88 
401 21 Göteborg 

Telefonnummer: 
031-62 60 00 (Göteborg Energi) 

E-post: 
info@vastanvind.se 

 

Denna integritetspolicy gäller fr o m 2018-05-25 


