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                                                                                         SeniorNet Sweden 

 

     SeniorNet mail nr 4 om GDPR 

     Information om aktuella SeniorNet-frågor 

     maj 2018   

 

SeniorNet mail är ett nyhetsbrev från SeniorNet Sweden med korta notiser om vad som 

pågår och ett axplock av allmän relaterad information. Nyhetsbrevet är i första hand  

riktat till klubbarna men publiceras även på webben. 

 

 

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR 
Den nya förordningen för hantering av personuppgifter börjar gälla den 25 maj 2018 och 

kallas dataskyddsförordningen (2016/679) eller GDPR. Förordningen kommer gälla direkt 

i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgifts-

lagen i Sverige. 

 

Policy för trygg hantering av personuppgifter  

SeniorNet Sweden har med anledning av detta tagit fram en policy för att på bästa sätt 

hantera personuppgifter inom hela vårt nätverk i enlighet med GDPR.  

 

När vi behandlar personuppgifter måste vi följa GDPR. Det betyder bland annat att vi ska 

stödja oss på någon av de rättsliga grunder som finns i förordningen. Utan en rättslig grund 

är personuppgiftsbehandlingen inte laglig. 

 

Vi stödjer oss, vilket framgår av policyn, i huvudsak på den rättsliga grund som innebär 

att den registrerade/våra medlemmar har ett avtal eller ska ingå ett avtal med vår organisa-

tion. Det gör att vi inte behöver ha ett särskilt godkännande/samtycke från våra medlem-

mar när vi samlar in uppgifter som är absolut nödvändiga för att bedriva vår verksamhet-

/fullgöra vårt uppdrag/avtal och uppgifterna inte är känsliga för den personliga integriteten. 
 

Vi har ett personuppgiftsbiträdesavtal med Westarc AB som är leverantör och svarar för 

driften av medlemssystemet arcMember. Detta behöver dock revideras med anledning av 

de nya föreskrifterna. Diskussioner pågår för närvarande. 

 

Det finns belägg för att det räcker med att SeniorNet Sweden tecknar ett personuppgifts-

biträdesavtal med Westarc och att inga ytterligare avtal behöver tecknas med varje klubb 

om medlemssystemet eftersom det inte innehåller så kallade känsliga personuppgifter.  

 

Policyn kommer att uppdateras vid behov.  

 

Policyn är inte framtagen av jurister men expertis på Datainspektionen och Björn Lundén 

information har tillfrågats för att säkra vissa uppgifter. 

 

Information till alla medlemmar 
Vi kommer inom den närmaste tiden skicka ut ett kort informationsmejl/brev till alla 

medlemmar, för att berätta om vår hantering av personuppgifter. Se brevtexten nedan.  
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Hej! 

”Vi är måna om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina 

personuppgifter. Därför vill vi informera om en viktig och positiv förändring som snart 

träder i kraft. 

 

Den 25 maj börjar en ny EU-förordning som handlar om hantering av personuppgifter, att 

gälla i Sverige. Med anledning av detta har vi tagit fram en ny policy och uppdaterat våra 

regler kring personuppgiftshantering. 

 

I policyn kan du ta del av hur vi använder dina personuppgifter. Vi behandlar bland annat 

ditt namn och dina kontaktuppgifter för att du ska kunna vara medlem men även för att 

kunna skicka relevant och angelägen information samt inbjudningar till möten, kurser med 

mera. 

 

Vi kommer inte att begära in eller lagra ditt personnummer i medlemssystemet i fortsätt-

ningen. Det räcker med att vi får uppgift om födelseår. 

 

Du behöver inte göra någonting med anledning av denna information. 

 

Du kan kontakta din lokala klubb eller SeniorNet Swedens kansli, kansli@seniornet.se om 

du har frågor och vill ha ytterligare information. 

 

Ta del av vår personuppgiftspolicy.”  

 

Webben 

Läs gärna de senaste nyheterna på webben https://seniornet.se/ 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Rose-Marie Frebran 

Ordförande, SeniorNet Sweden  

 

 

 

Bilaga 1: Policy för trygg hantering av personuppgifter. 

Bilaga 2: Presentation GDPR. 

 

 

Tacksam för alla bidrag och synpunkter 

Bidra gärna med material som kan publiceras på webben https://seniornet.se/ och komma 

medlemmar och andra klubbar till del.  

 

Lämna även bidrag till nyhetsbrevet och synpunkter på innehållet via mail till: 

seniornet22@gmail.com 

 

SeniorNet mail skickas till: styrelseledamöter, klubbadministratörer och webbansvariga 

samt revisorer och valberedning. Sprid gärna informationen vidare inom din lokala 

verksamhet. 
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