Till medlemmar i Karlskrona RPG-förening

Viktig information om dataskyddsförordningen GDPR
General Data Protection Regulation eller GDPR i dagligt tal, är en ny EU-förordning som
börjar att gälla från och med den 25 maj, 2018. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL)
som i Sverige har funnits sedan 1988. GDPR innebär att samma regler för hur
personuppgifter får hanteras gäller i hela EU. Detta för att stärka enskilda personers
rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda
personuppgifter, men också för att främja den fria konkurrensen och göra det enklare för
företag att expandera och verka i flera EU-länder.
Dataskyddsförordningen liknar den tidigare personuppgiftslagen men kan liknas vid att
företag, myndigheter och organisationer nu tillskillnad från PUL, inte äger personers
uppgifter, utan endast lånar dem. Dessa uppgifter har medlemmen rätt att få reda på, få
tillbaka eller radera vid önskemål och meddelande om detta till någon i styrelsen.
Hur arbetar vi i Karlskrona RPG-förening med GDPR?
•

•

•
•

•

•

I Karlskrona RPG-förenings medlemsregister lagras information om medlemmar för att
administrera medlemskap och för kommunikation. Det kan exempelvis handla om att
skicka information eller administrera medlemsavgifter. Data som finns är namn, adress,
kontaktuppgifter, personnummer.
Personnummer används endast för säker identifikation. Datainspektionen anger att
fullständiga personnummer är att betrakta som känslig information, medan de åtta
första siffrorna (födelseår, månad och dag) inte anses som känsliga uppgifter.
Föreningen lämnar aldrig ut fullständiga personnummer.
Karlskrona RPG-förening lämnar aldrig ut medlemsuppgifter till tredje part i
kommersiellt syfte.
Medlemmar har rätt att få reda på vad som finns sparat om dem. De kan då kontakta
styrelsen. Önskar medlemmen radera personuppgifter upphör medlemskapet i RPG.
För medlemsvillkor i RPG, se RPG:s stadgar centralt. www.rpg.org.se
För information om Karlskrona RPG-förenings integritetspolicy och om GDPR gå in på
vår hemsida www.rpg-karlskrona.se
Förbundskansliet har uppdaterat anmälningsblanketten på hemsidan samt har tryckt
upp en ny anmälningsbroschyr där en kryssruta finns för godkännande av RPG:s
medlemsvillkor som är RPG:s stadgar. På RPG:s hemsida finns förutom stadgar nu även
en integritetspolicy.
Genom att bli medlem i Karlskrona RPG-förening så har medlemmen godkänt att
föreningen hanterar personuppgifter enligt föreningens integritetspolicy.
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Karlskrona RPG-förenings integritetspolicy

I RPG värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi
lämnar aldrig dina personuppgifter till tredje part i kommersiellt syfte. Denna integritetspolicy
förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina
rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av
dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta Karlskrona RPG vid eventuella frågor.
Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Behandling
av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med
personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel
på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning,
överföring och radering.
Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i Karlskrona RPG-förening är styrelsen.
Kontaktuppgifter finns på RPG:s hemsida www.rpg-karlskrona.se
Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?
Endast de uppgifter du själv lämnar.
Vad har du för rättigheter som registrerad?
Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina
personuppgifter. Önskar du ta del av vilka personuppgifter vi behandlar kan du begära att få tillgång
till uppgifterna. Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om
ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen
lämnas till rätt person.
Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom
ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.
Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig, men då kan du inte
fortsätta som medlem i RPG

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och för vilket ändamål?

Vilka personuppgifter samlar Karlskrona RPG-förening in om medlemmar och förtroendevalda ?
Ändamål

Aktiviteter som utförs

Personuppgifter i systemet

För att kunna administrera

Upprätthållande av korrekta och uppdaterade

Namn

medlemskap på ett säkert

uppgifter

Adress

sätt

Personnummer
Kontaktuppgifter (telefon,
e-post)

För kommunikationssyfte

Skicka brev, e-post och/eller ringa avseende

Namn

frågor som rör RPG:s verksamhet och/eller

Adress

medlemskap

Personnummer

Skicka medlemskort

Kontaktuppgifter (telefon,

Skicka information

e-post)

Skicka fakturor (föreningsavgift)

För att kunna fullgöra RPG:s Bidragsansökningar

Namn

rättsliga förpliktelser

Lag- och myndighetskrav (ex. bokföringslagen)

Adress

Upprätta statistik

Personnummer

Bankärenden

Kontaktuppgifter (telefon,
e-post)

Tidningsreferat och i sociala medier, tex

Namn

hemsida och Facebook

Foto

För marknadsföring

Laglig grund:

Samtycke för fullgörande av medlemskap och föreningsverksamhet.

Lagringstid:

Löpande under aktivt medlemskap, 12 månader efter medlemskaps
upphörande i enlighet med Datainspektionens riktlinjer för ideella
organisationer.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Vi delar personuppgifter för föreningens firmatecknare med banken. Banken är självständigt
personuppgiftsansvarig.
Kultur- och studieverksamhet sker i samarbetet med Studieförbundet Bilda. Uppgifter om dig som är
deltagare skickas vidare till Bilda som underlag, enligt de regler som gäller för statsbidragsberättigad
folkbildningsverksamhet. Läs mer om hur Bilda samlar in uppgifter och hur länge de sparas på
bilda.nu/dataskydd
Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter lokalt i Karlskrona.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt och RPG följer
Datainspektionens riktlinjer kring datalagring för ideella organisationer.
Hur hanterar vi personnummer?
RPG behandlar personnummer för säker identifiering
Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att
ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till
Datainspektionen.
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