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Bakgrund till behandling av personuppgifter i medlemsregistret
•

Föreningen har en skyldighet att föra medlemsregister. Föreningen behandlar
personuppgifter genom att man för ett elektroniskt register över föreningens medlemmar.

•

Föreningen behandlar också personuppgifter i den mån detta är nödvändigt för
verksamheten (administration, marknadsföring etc.) och för att efterfölja lagar och
förordningar. Ett exempel är att man är skyldig att följa bokföringslagen.

•

Föreningen har pappersbaserade rutiner som i slutänden innebär att man behandlar
personuppgifter elektroniskt (t.ex. ansökningstalonger för medlemskapsansökan,
tävlingsformulär, beställningsformulär m.m.)

Vad har en medlem/person vars personuppgifter finns i
medlemsregistret rätt till?
•

Ta del av / begära utdrag över vilka personuppgifter som behandlas

•

Få felaktiga personuppgifter rättade

•

Få sina personuppgifter raderade (här kan dock andra lagar, t.ex. bokföringslagen, innebära
vissa inskränkningar i rättigheten till radering)

•

Invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring

•

Invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och
profilering

•

Flytta personuppgifterna (dataportabilitet)
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Vilka personuppgifter behandlas?
•

Föreningen behandlar personuppgifter såsom namn, postadress, postort, e-postadress (där
sådan uppgetts), telefonnummer (där sådan uppgetts), inträdesår för medlemmar, ålder (om
medlemmen är under 26 år), betalningar och betalningshistorik, beställning av
medlemsprodukter eller liknande från föreningen, rekryterade medlemmar,
tävlingsbidrag/deltagande i tävlingar, om medlemmen sagt ja eller nej tack till utskick av olika
slag.

•

Föreningen behandlar även i viss, men begränsad, mån personuppgifter i enlighet med
ovanstående punkt om andra än medlemmar. Exempelvis icke-medlemmar som lämnar
tävlingsbidrag i tävlingar öppna för allmänheten, personer som köper gåvo-medlemskap att
ge bort, personer som köper biljetter till evenemang som anordnas genom föreningen och
liknande.

•

Föreningen behandlar uppgifter som inkommer via E-post (och i förekommande fall
telefon/post där uppgifter eller delar därav t.ex. sedan förs in i medlemsregistret).

•

Föreningen kan av statistiska och administrativa skäl eller av omsorg för medlem eller dennes
anhöriga i vissa fall komma att notera om en medlem är avliden, eller vilken orsak
medlemmen angett till att denne vill utträda ur föreningen.

•

Det system som utgör den tekniska grunden till medlemsregistret sparar en del tekniska
uppgifter i syfte att kunna förbättra/bygga ut tjänster och funktioner, bibehålla och övervaka
kvaliteten i tjänsterna, skydda tjänster och användare/medlemmar m.m.
Exempel på sådan information är IP-nummer, tidpunkt för besök i / användande av tjänsten,
vilka funktioner som använts, om ”allt gått bra” eller om något fel uppstått och vilken typ av
dator/enhet som används vid besöket.
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Vilka personuppgifter behandlas INTE?
•

Personnummer används inte i föreningens medlemsregister och behandlas således ej.
Viss elektronisk behandling av begränsad mängd personnummer och under begränsad tid
kan förekomma vid tillfällen då personnummer krävs, exempelvis om flygbolag eller
motsvarande kräver detta vid beställningar i anslutning till anordnande av medlemsresor och
liknande.

•

Känsliga personuppgifter såsom uppgifter om hälsa (med undantag för notering om dödsfall
eller uppgiven anledning till utträde ur föreningen), religiös eller filosofisk övertygelse, ras
eller etniskt ursprung, medlemskap i fackförening, sexuell läggning, biometriska uppgifter
(t.ex. fingeravtryck) behandlas ej.

På vilka grunder i GDPR behandlar föreningen personuppgifter?
På följande länk finns hela förordningstexten:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/forordningstexten/

Föreningens behandling av personuppgifter stödjer sig på nedanstående delar av GDPR:
Artikel 6, punkt 1 c)
"Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den
personuppgiftsansvarige."
Med detta menas exempelvis att föreningen måste hantera och lagra personuppgifter för att man
ska följa lagar och förordningar. Exempel på en lag som måste följas (d.v.s ”fullgöra en rättslig
förpliktelse) är bokföringslagen.

Artikel 9, punkt 2 d)
"Behandlingen utförs inom ramen för berättigad verksamhet med lämpliga skyddsåtgärder hos en
stiftelse, en förening eller ett annat icke vinstdrivande organ, som har ett politiskt, filosofiskt, religiöst
eller fackligt syfte, förutsatt att behandlingen enbart rör sådana organs medlemmar eller tidigare
medlemmar eller personer som på grund av organets ändamål har regelbunden kontakt med detta
och personuppgifterna inte lämnas ut utanför det organet utan den registrerades samtycke."
Med detta menas exempelvis att föreningen lagrar personuppgifter för att kunna utföra och/eller
fullgöra sin verksamhet.
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Artikel 6, punkt 1 a)
"Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera
specifika ändamål."
Med detta menas att den vars personuppgifter behandlas har gett sitt samtycke (exempelvis en
person som inte är medlem men som deltagit i en tävling som anordnats av föreningen och som i
samband med detta lämnat personuppgifter samt godkänt villkor/motsvarande).

Säljer föreningen personuppgifter till andra? Får tredje part del av
personuppgifter?
•

Föreningen värnar om medlemmarnas integritet och säljer eller upplåter inte
personuppgifter till tredje part.

•

Vissa personuppgifter (exempelvis namn, postadress, postort o.s.v.) skickas vid behov till en
av föreningen anlitad aktör i syfte att föreningen ska kunna fullgöra sina åtaganden. Exempel
på detta är adressfiler för tryck av mottagaradresser på försändelser (tidningar,
inbetalningskort etc.) till föreningens medlemmar. Vid sådana tillfällen skickas endast den
information som absolut behövs för att fullgöra uppgiften och de anlitade aktörerna har ej
tillåtelse att använda personuppgifterna på något annat sätt.

•

Föreningen använder ibland uppgifter om e-postadress för att i sina marknadsföringskanaler
såsom Facebook kunna sålla bort ”mottagare” eller optimera räckvidden för inlägg som görs
av föreningen.

Medlemmars möjlighet att ta del av/ändra personuppgifter
•

Medlemsregistret är inte offentligt.
(Däremot har en medlem rätt att ta del av vilka personuppgifter avseende sig själv som
föreningen behandlar).

•

Inloggning för att ta del av personuppgifter som behandlas
Alla som är medlemmar i föreningen och har registrerat sin E-postadress - eller har lämnat in
en elektronisk medlemsansökan - kan logga in i medlemsregistret och ta del av samt
administrera personuppgifter såsom namn, adress, telefon, epost o.s.v. De klickar då på
”Logga in” uppe till höger på webbplatsen https://www.beridnahogvakten.se/

•

Möjlighet att begära utdrag av personuppgifter som behandlas
Medlemmar, ansökande blivande medlemmar samt personer som på annat sätt haft samröre
med föreningen kan kontakta föreningens kansli per telefon, post eller e-post för att begära
ett utdrag över sina eventuella personuppgifter som behandlas.
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Lagras personuppgifter utanför Sverige/EU?
•

Föreningens webbplats och medlemsregister driftas på servrar i Sverige. Det innebär att
personuppgifter i medlemsregistret och som förekommer på webbplatsen inte lagras på
servrar i annat land eller utanför EU. Detsamma gäller backuper av webbplats och
medlemsregister.

•

Föreningen använder ibland tjänster för t.ex. utökat räckvidd i/via Facebook (för att nå fler
personer), det innebär att begränsade personuppgifter (i praktiken endast e-postadress)
används i föreningens administrativa verktyg i Facebook för att undanta t.ex. medlemmar
som redan nåtts av informationen eller inte är aktuella att nå.
Uppgifterna vidareförmedlas inte till någon annan och publiceras inte heller, de används
uteslutande för att förbättra kommunikationen till medlemmar och för att stödja föreningens
rekryteringsarbete.
Det är Facebook som vid var tid avgör/hanterar var information hanteras och lagras i deras
tjänster (för mer detaljerad information kan man gå in på Facebook och läsa deras
användarvillkor).

•

Föreningen använder Google Analytics, Google Tag Manager och från tid till annan Google
Adwords för att se hur webbplatsen används, förbättra webbplatsen, förbättra service till
medlemmar, stödja medlemsrekrytering m.m.
Tjänster som Google Analytics använder inte / får inte några personuppgifter ur
medlemsregister etc. men Google kan använda sig av s.k. cookies för användarspårning. Mer
detaljer framgår av Googles användarvillkor. Användare som inte vill att Google använder
cookies för dem kan hos/via Google stänga av detta.
Det är Google som vid var tid avgör/hanterar var information hanteras och lagras i deras
tjänster.
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Gallring av personuppgifter
•

När en person inte längre betraktas som medlem, eller själv har meddelat att denne vill
upphöra med sitt medlemskap, gallras personuppgifterna. Detta sker genom att uppgifterna
anonymiseras, d.v.s. förvanskas så att de inte längre går att knyta till en enskild individ.

•

Medlemsuppgifter rensas/gallras årligen i samband med nytt kalenderår.

•

Vissa undantag kan förekomma på grund av skyldigheter att följa lagar såsom
bokföringslagen.

Personer med skyddad identitet / skyddade personuppgifter /
kvarskrivning
•

Den som är medlem, ansöker om att bli medlem, eller av annan anledning lämnar sina
personuppgifter till föreningen ansvarar själv för detta. D.v.s. föreningen kan inte ta något
ansvar för om en person med skyddad identitet eller liknande väljer att lämna ut sina
personuppgifter till föreningen.

•

Personer med särskilda skyddsbehov bör vända sig direkt till föreningens kansli för mer
information avseende medlemskap och vilka lösningar som finns utifrån personens
förutsättningar-

Säkerhet
•

Medlemsregistret bygger på modern, säker och stabil teknisk plattform med omfattande
funktioner för behörighetskontroll, dataskydd m.m.

•

Den tekniska plattformen, medlemsinformation etc. finns i och lagras i Sverige.

•

Kommunikationen via Internet mellan medlem/besökare/användare av webbplats och
medlemsregister sker ALLTID krypterat. Det betyder att det är mycket, mycket svårt för en
utomstående att ”avlyssna” kommunikationen.

•

Lösenord till användarkonton för webbplats / medlemsregister lagras EJ i klartext. De
hanteras med tekniklösningar som kallas ”hashning” och SALT. Det betyder att varken
föreningen eller de som sköter tekniken kan utläsa vilka lösenord användarna har.
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Radering av personuppgifter / rätten att bli bortglömd
•

Är man medlem i föreningen men inte vill att föreningen ska behandla ens personuppgifter
måste man först avsluta sitt medlemskap. Därefter kan uppgifterna raderas. Raderingen sker
i praktiken genom att uppgifterna anonymiseras, d.v.s de förvanskas så att de inte längre går
att knyta till en enskild person. Viss information kan dock vara undantagen t.ex. sådan som
krävs för fullgörande av föreningens skyldigheter i förhållande till bokföringslagen.

Om en person/medlem vill klaga på hanteringen / anmäla
•

I Sverige är det Datainspektionen som är den instans en klagande i första hand ska vända sig
till om kontakt med föreningens företrädare/personuppgiftsansvariga inte leder framåt eller
är aktuellt.
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