
 
 

Så behandlar Mellanskog dina personuppgifter  
Skogsägarna Mellanskog ekonomisk förening, Mellanskog, strävar efter att behandla dina 
personuppgifter korrekt och vill informera dig om hur vi behandlar dina uppgifter med 
anledning av ditt medlemskap i Mellanskog och/eller din affärsrelation med Mellanskog. 
  
Som en förutsättning för att vi ska kunna hantera medlemskap och upprätta 
affärsrelationer behöver vi registrera uppgifter om dig. Detta gör vi också för att kunna ge 
dig och alla andra en bra service med intressanta och relevanta evenemang. 
 
När du som är medlem loggar in på Medlemswebben på www.mellanskog.se kan du se och 
begära ändring av uppgifter som finns om dig. 
Du har ett antal rättigheter som registrerad hos oss. Du hittar dem här nedan. 
Mellanskog Ekonomisk förening är personuppgiftsansvarig. 
 

Vilka uppgifter samlar vi in 
Mellanskog hämtar in uppgifter i första hand direkt från dig. Det gäller namn, 
personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, organisationsnummer samt 
uppgifter om din verksamhet med anknytning till Mellanskog, som fastighetsinnehav och 
deltagande i våra evenemang och aktiviteter. Dessa uppgifter kompletteras och uppdateras 
över tid via andra register, främst fastighetsregistret från Metria. Dina personuppgifter kan 
komma att behandlas för att upprätthålla tillgänglighet och säkerhet i våra IT-system i 
syftet att tillhandahålla dig de tjänster du efterfrågar på ett kundvänligt och 
informationssäkert sätt. 
För de medlemmar som har förtroendeuppdrag i Mellanskog samlar vi även in uppgifter om 
dessa uppdrag. För opinionspåverkan skickar vi vår tidning Med Mellanskog till utvalda 
personer och myndighet, benämnda informationsmottagare i våra system.   
Mellanskog behandlar personuppgifter för att fullgöra skyldigheter enligt lagstiftning och 
de regelverk som gäller för vår verksamhet. Medlemsregister upprättas enligt lagen om 
ekonomisk förening. Till medlemskapet kopplade affärsrelationer sparas under hela tiden 
som ditt medlemskap löper med reservation för äldre affärstransaktioner. Vid utträde 
ändras din profil till utträdd medlem och avregistreras från direktmarknadsföring. 
Affärsrelationer som inte är kopplade till ett medlemskap ligger aktivt till dess du avropar 
att vi ska avregistrera dig eller när fastigheten avyttrats och lagar och föreskrifter inte 
kräver arkivering. 
 
Mellanskog handhar även ett register över alla skogsägare inom Mellanskogs 
verksamhetsområde. Registret hålls för att kunna planera och genomföra avverkning och 
uttag av virke så skonsamt som möjligt för alla skogsägare. Detta register används även för 
att göra direktmarknadsföring. Registret uppdateras löpande och en gång om året görs en 
fullständig fastighetsladdning.  

Avregistrering från direktmarknadsföring 
Du som inte vill få direktmarknadsföring från Mellanskog kan när som helst kontakta oss 
enligt nedanstående och få dina uppgifter spärrade från direktmarknadsföring. 

http://www.mellanskog.se/


 

 

Varför samlar vi in uppgifter 
Mellanskog behöver dels personuppgifterna för att administrera uppgifter som följer direkt 

av medlemskapet och/eller affärsavtal; hantera uppgifter och åtaganden som föreningen 

har gentemot sina medlemmar, entreprenörer och övriga affärspartners för att kunna ge 

dig tillgång till information och tjänster som erbjuds från Mellanskog.  

Uppgifter används också för att kunna möta Mellanskogs berättigade intresse, i den 

utsträckning det inte överskrider registrerades rättigheter, för intern kontroll, för utveckling 

av Mellanskogs organisation, erbjudanden från Mellanskog samt som ett stöd för 

förtroendevalda. Uppgifterna används även på denna grund för att ta fram samlad statistik 

som används i Mellanskogs verksamhet, tex i kontakt med myndigheter och beslutsfattare. 

Insamlade e-postadresser och mobilnummer används i vår kommunikation med dig. Du kan 

när som helst kontakta oss och få dessa uppgifter raderade alternativt blockerade då du inte 

längre vill få information/direktmarknadsföring via dessa kanaler. För att logga in på 

medlemswebben måste du vara medlem och ha en e-postadress registrerad.  

I förekommande fall kan även samtycke vara grunden till att vi samlar in och behandlar 
personuppgifter, exempelvis vid anmälan till olika event. 
 

Utlämnande av uppgifter 
För samarrangemang med externa samarbetspartners görs inbjudan utifrån Mellanskogs 

register. Deltagarlistor för dessa samarrangemang blir tillgängliga för medarrangören.  

Dina personuppgifter (adress) kan komma att användas av studenter och forskare som 

samarbetar med Mellanskog. Statistik från våra register kan även komma att behandlas i 

forskningssyfte. Denna statistik är avidentifierad i rapporter och övrigt externt material och 

är inte att betrakta som personuppgifter eftersom den inte på något sätt kan härledas till 

enskild individ. 

Dina personuppgifter och våra ekonomiska mellanhavanden lämnas ut där Mellanskog 
enligt lag måste lämna kontrolluppgift eller myndighet har rätt att kräva in uppgifter av 
ekonomisk karaktär. Underlag på ekonomiska transaktioner lämnas bara till adressat och 
inte till redovisningsbyrå eller likvärdig extern partner utan fullmakt. 

I övrigt lämnar Mellanskog inte ut person- och kontaktuppgifter. 

 

Dina rättigheter 
• Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång om året kostnadsfritt få 

information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran ska ske 

skriftligen och kan skickas till Mellanskog (se nedan för kontaktuppgifter). 



 

• Du kan också begära att personuppgifter rättas, raderas eller blockeras genom att 

kontakta Mellanskog. Det finns även regler för dataportabilitet av uppgifter. 

• Du kan anmäla om du vill att dina uppgifter inte längre ska behandlas av Mellanskog 

för direktmarknadsföring.  

• Du kan lämna klagomål om Mellanskogs hantering av dina personuppgifter direkt till 

myndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se)  

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Mellanskogs 

medlemsservice. 

Adress:  

Skogsägarna Mellanskog ekonomisk förening 

Uppsala Science park 

Box 127 

751 04 Uppsala  

Telefon: 010-482 81 00 

Öppettider: Måndag-fredag kl 08.00-16.00 

Dag före röd dag kl 08.00-12.00 

E-post: info@mellanskog.se 

 

 

http://www.datainspektionen.se/

