
  Linköping 25 maj 2018 

Lokal persondatapolicy för SPF Seniorerna BRASKEN Linköping 

 

Den 25 maj 2018 trädde en ny dataskyddslag i kraft i hela EU. Du har säkert hört talas om den 

både på TV, på radio, i tidningar och inte minst i alla mejl som du har fått om GDPR. GDPR är 

den engelska förkortningen för General Data Protection Regulation, eller som lagen heter på 

svenska; Dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen ersätter Personuppgiftslagen, PUL, 

från 1998.  

Enligt GDPR måste alla organisationer som hanterar personuppgifter vara mycket tydligare 

gentemot de registrerade t.ex. vad det gäller vilka personuppgifter de hanterar, vad de gör med 

uppgifterna, den rättsliga grunden för hanteringen, vem de delar uppgifterna med, hur länge 

uppgifterna sparas och vem du som registrerad ska kontakta om du har frågor. Hela 

Dataskyddsförordningen hittar du på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se . 

Datainspektionen är den svenska myndighet som ska se till att förordningen följs. Dit kan du 

också skicka frågor och klagomål, om du har sådana. 

SPF Seniorerna på Förbundsnivå har ansvar för vårt medlemsystem och våra hemsidor rent 

generellt. Vi i SPF Seniorerna Brasken Linköping ansvarar för att vi hanterar dina 

personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt på den lokala nivån. Vi delar inte dina uppgifter utanför 

föreningen. Den rättsliga grunden för hanteringen är ”avtal”. Det innebär kort och gott att vi 

bara hanterar dina personuppgifter för att kunna ta hand om dig i samband med våra 

aktiviteter, så länge som du är medlem i SPF Seniorerna Brasken Linköping. Skulle du välja att 

gå ur SPF Seniorerna  så tas dina uppgifter bort från medlemssystemet, i enlighet med den 

persondatapolicy som finns på förbundsnivå. 

De personuppgifter som finns sparade om dig är namn, adress, telefonnummer, mejl, kön, 

inträdesdatum och personnummer. Personnumret måste vi registrera för att kunna hantera de 

försäkringar som du omfattas av. I samband med olika aktiviteter ber vi dig också alltid att 

berätta om du är allergisk mot någonting. Den uppgiften sparas inte efter att aktiviteten har 

genomförts. 

Då även bilder är personuppgifter, så frågar vi vid varje aktivitet efter ett samtycke att ta bilder 

och eventuellt lägga ut dessa på hemsidan tillsammans med ett reportage.  

För förtroendevalda (styrelseledamöter, revisorer och funktionärer) lägger vi ut namn och en 

neutral ”spfbrasken.se-mejladress” på hemsidan. För vissa lägger vi även ut det privata 

telefonnumret, så att nya såväl som gamla medlemmar, ska kunna komma i kontakt med rätt 

person. 

Har du ytterligare frågor om hur vi i SPF Seniorerna Brasken Linköping hanterar dina 

personuppgifter, i enlighet med Dataskyddsförordningen, så kan du kontakta; 

 Informationsansvarig på informationsansvarig@spfbrasken.se  

 Medlemsregisteransvarig på medlemssekreterare@spfbrasken.se  

 Ordförande på ordforande@spfbrasken.se 
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