Dataskyddspolicy för Ringsjöbygdens Fågelskådare
Introduktion
Dataskyddsförordning (GDPR) är en EU lag som träder i kraft 25 maj 2018. Den ersätter
Personuppgiftslagen (PuL) och skälet är att skydda individen mot olaglig användning av
personuppgifter. Detta dokument beskriver föreningens policy för dataskydd av personuppgifter.
Paragrafer ifrån Personuppgiftsansvarig och efter, följa Datainspektions vägledning, som man hitta
på https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Version
Detta är version 1 av föreningens dataskyddspolicy, från 20180313

Stadgar
Styrelsen föreslog följande paragraf tillagt i stadgarna på årsmötet 20180313

§ 4. Personuppgiftshantering
Medlemmarnas personuppgifter hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagar.
Styrelsen är som beslutsfattande organ personuppgiftsansvarig för medlemmarnas personuppgifter.
Medlem i Ringsjöbygdens fågelskådare godkänner att person -och kontaktuppgifter får hanteras och
användas av föreningens styrelse för att nå ut till samtliga medlemmar för att uppnå föreningens
syfte. Personuppgifter lämnas inte ut till någon tredje part.
Styrelsen ansvarar för att vid varje enskilt inträde i föreningen informera om denna punkt.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är föreningens styrelse.

Personuppgiftsbiträde
Det finns inget personuppgiftsbiträde i eller utanför föreningen.

Dataskyddsombud
Föreningen har inget dataskyddsombud. Föreningen uppfyller alla krav för att inte ha:
•
•
•

har få uppgifter om sina kunder, eller uppgifter som inte är känsliga
inte behandlar personuppgifter som en del av sin kärnverksamhet
endast har vissa uppgifter om sina anställda, till exempel för att kunna betala ut löner.

Laglighet
Den rättsliga grunden för att behandla medlemmars uppgifter är samtycke.
För redan existerande medlemmar erhålls detta första gången i mars 2018.

För nya medlemmar erhålls detta vid anmälan till föreningen.

Öppenhet
Denna beskrivning hittas på föreningens hemsida, och skickas till medlemmar efter önskan.

Ändamålsbegränsning
För att kontakta medlemmar vid möten, exkursioner, insamling av medlemsavgift och liknande.

Uppgiftsminimering
Föreningen registrerar namn, email adress, telefon, postadress, om medlemsavgift är betald och när
en medlem anmäler sig till en exkursion eller event som kräver anmälan.

Korrekthet
Uppgifter kontrolleras årligen vid insamling av medlemsavgift med en förfrågan till varje medlem.

Lagringsminimering
Uppgifter lagras i maximalt 3 år. Backups av registret behålls 2 kalenderår bakåt, varför den äldste
backup innehåller upp till 2 år och 364 dagar gammal data.

Integritet och konfidentialitet
Styrelsens dator skall ha ett bra brandskydds och anti-virusprogram aktivt när registret behandlas.
Den registeransvarige skall säkra att det finns relevanta backups. Backups på externa media såsom
USB minne eller disk skall vara skyddad mot virus, och skyddat med lösenord.

Ansvarsskyldighet
Detta dokument visar på vilket sätt föreningen följer principerna om personuppgiftsbehandling.

De registrerades rättigheter
•

Rätt till information
Medlemsuppgifter skickas till denna på egen begäran.

•

Rätt till rättelse
Medlemsuppgifter rättas på egen begäran.

•

Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")
Varje medlem har rätt att vända sig till föreningen och be att uppgifterna som avser honom eller henne
raderade. Uppgifterna måste raderas i följande fall:
o
o
o
o

o
o
o

Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar samtycket
Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och den enskilde motsätter sig att uppgifterna
behandlas
Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för
myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som
väger tyngre än den enskildes intresse
Om personuppgifterna har behandlats olagligt
Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil
i ett socialt nätverk

I praxis betyder detta att personen lämnar föreningen.
•

Rätt till begränsning av behandling
Inte aktuell för vår förening.

•

Dataportabilitet
Det är inte tekniskt möjligt att överföra personuppgifter från föreningens
personuppgiftsansvarig till en annan personuppgiftsansvarig. Om en medlem önskar att
överföra uppgifter skickas de till medlemmen.

•

Rätt att göra invändningar
Inte aktuell för vår förening.

•

Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
Inte aktuell för vår förening.

•

Klagomål
Den som anser att föreningen behandlar uppgifter om honom eller henne i strid med
dataskyddsförordningen kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

•

Skadestånd
En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid
med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de personuppgiftsansvariga som
medverkat vid behandlingen.
Ett personuppgiftsbiträde kan också bli skadeståndsansvarigt om denne har brutit mot de bestämmelser
som specifikt riktar sig till biträden eller har behandlat uppgifter i strid med den ansvariges instruktioner.
Den enskilde kan begära skadestånd från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller
väcka skadeståndstalan i domstol.
Den som lidit skada har i princip rätt att få ersättning för hela skadan av antingen den
personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet. De får sedan i sin tur reglera detta sinsemellan. En
personuppgiftsansvarig eller ett biträde har dock ingen skyldighet att betala ersättning om de kan visa
att de inte på något sätt är ansvariga för skadan.

Skyldigheter för de som behandlar personuppgifter
•

Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard
Registret anpassas till detta policydokument innan 20180501

•

Register över behandling
Loggning av handlingar, som företagits av personuppgiftsansvarig byggs in i registret innan
20180501

•

Säkerhet för personuppgifter
Själva registret är skyddat som beskrivit i paragraf Integritet och konfidentialitet.

Föreningen använder email för att skicka personuppgifter över det öppna Internet.
Föreningens personuppgifter är inte särskilt känsligt och föreningen har inte råd till extra
kostnad för att skydda email vid till exempel kryptering.
•

Anmäla personuppgiftsincident
För att kunna leva upp till de nya skyldigheterna enligt dataskyddsförordningen är det viktigt
att organisationer som behandlar personuppgifter har rutiner på plats för att kunna
upptäcka, rapportera och utreda personuppgiftsincidenter.
Senare i vår kommer det att finnas en e-tjänst för att anmäla personuppgiftsincidenter här på
datainspektionens webbplats.

•

Konsekvensbedömningar och förhandssamråd
Föreningens behandling av personuppgifter uppfyller inga av de 9 krav för att göra en
konsekvensbedömning.

