
GDPR 
Den 25 maj 2018 började den nya Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, tillämpas 
som svensk lag. Den kommer reglera hur vi i Sverige och i övriga EU får behandla 
personuppgifter. Tidningen Åter och Alternativ.nu har förtydligat nedan hur personuppgifter 
hanteras. Som läsare eller användare av hemsidan behöver du inte göra något, och allt 
funkar som vanligt.  

Prenumerantregistret 
“Preno” är byggt i Filemaker Pro och hanterar tidningens alla kontakter med prenumeranter, 
annonsörer, leverantörer och skribenter. Det är de registrerade själva som uppgett 
informationen i registret i samband med beställning av varor. Registret finns endast på en 
lösenordsskyddad iMac dator hos Petter Bergström i Gudhem, Falköping, och backuppas till 
extern krypterad hårddisk samt Dropbox. Endast personuppgiftsansvarige Petter Bergström 
har tillgång till registret.  
Vid massutskick av tidning skickas adressfil till tryckeriet, endast innehållande fälten Namn, 
Adress, Prenumerantnummer och Pott till de som ska få tidningen.  
 
Här lagras 

● Namn och adress 
● ev telefon och epost 
● ev kommentarer ang tidigare ärenden 
● vilka inbetalningar som gjorts. Syftet är att kunna redovisa alla inbetalningar inför 

kund och skattemyndighet. 
● beställningar, fakturor och brev. Syftet är att kunna reda i tidigare beställningar vid 

tveksamhet eller tvist. 
 
För prenumeranter lagras även: 

● vilka tidningar prenumeranten fått/köpt. Syftet är att kunna erbjuda en fullständig 
förteckning över köpta/saknade nummer. 

● hur mycket prenumeranten har i sin “pott”. Syftet är att veta om prenumeranten betalt 
för kommande nummer eller ej. 

 
För skribenter lagras även: 

● uppgifter om vilka artiklar som skrivits. Syftet är att kunna kontakta och kreditera 
skribenten vid ev återpublicering. 

 
För leverantörer lagras även:  

● uppgifter om utbetalningar. Syftet är att kunna redovisa alla utbetalningar inför 
leverantör och skattemyndighet. 

 
Mailutskick från registret görs endast av tidningen Åter och om denna publikation till 
befintliga kunder för att informera om pott och när en ny tidning kommit ut. Det går att 
avanmäla sig från utskick enkelt genom att be att ens epostadress raderas ur registret. 



Hemsidan 
www.alternativ.nu består av tre delar, webbutik, forum och handbok med separata 
inloggningskonton. Alla tre finns på krypterat säkerhetsprotikoll https på en dedikerad server 
hos leverantören FS-data. Det är de registrerade själva som uppgett informationen i registret 
i samband med registrering av användarkonton. Personuppgiftsansvarig är Petter 
Bergström. 

Webbutiken 
www.alternativ.nu/butik är gjord i Prestashop och lagrar uppgifter om kunder och dess köp i 
butiken. Epost-adresser lagras och används för återställning av lösenord, notifieringar om 
beställningar etc. 

Forumet 
www.alternativ.nu är gjord i Simple Machines Forum och lagrar sedvanliga uppgifter för drift 
av diskussionsforum. Inloggning sker via egenpåhittat användarnamn och lösenord eller via 
Facebook eller annan social media. Epost-adresser lagras och används för återställning av 
lösenord, notifieringar om nya meddelanden i forumet osv. 

Handboken 
https:/handbok.alternativ.nu är gjord i Mindtouch och lagrar sedvanliga uppgifter för drift av 
en wiki, dvs användarskapad uppslagsbok. Inloggning sker via egenpåhittat användarnamn 
(som kan men behöver inte vara riktiga personnamnet) och lösenord. Epost-adresser lagras 
för återställning av lösenord, notifieringar om händelser i handboken.  

Cookies 
Vid besök på alla tre delar av webbplatsen sparas cookies på besökarens dator  bland annat 
för att hålla personen inloggad med rätt användarkonto.  
Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den 
automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies. 
Alternativ.nu kan läsas utan att cookies accepteras, dock kan vissa funktioner på sidan vara 
begränsade. 

  



Utdrag och radering av uppifter:  
Om någon vill ha ett utdrag om vilka uppgifter som finns lagrade om vederbörande, eller vill 
att uppgifter om vederbörande ska raderas eller ändras, kontakta:  
Petter Bergström  
Tidningen Åter  
Gudhem 
52194 Falköping 
Tel: 0515 - 72 05 72  
Mobil: 0730327128  
Epost: petter@alternativ.nu  


