Sverigefinska Riksförbundet GDPR policy

Vad är GDPR?
Syftet med dataskyddsreformen är att förbättra skyddet av personuppgifter och de
registrerades rättigheter. Det är också tänkt att säkerställa att organisationer behandlar
personuppgifter i enlighet med dataskyddförordningen (GDPR). Dataskyddslagstiftningen
gäller för alla företag och organisationer i EU som behandlar personuppgifter. Direktivet
ersätter den tidigare svenska personuppgiftslagen (PUL).
Som medlem i Sverigefinska Riksförbundet är det viktigt att du vet hur vi hanterar dina
personuppgifter. Vi följer den gällande dataskyddsförordningen med syftet att förbättra
skyddet av personuppgifter och de registrerades rättigheter.

Vad är personuppgifter?
Personlig information som handlar om dig, inklusive ditt namn, adress, telefonnummer,
födelsedatum (ej personnummer), e-postadress, familjemedlemmar och fotografier.
Vad använder vi uppgifterna till?
För hantering av medlemsregistret
För ekonomiska och försäkringsfrågor
För utskick av medlemstidning och information
Hur hanterar vi uppgifterna?
Sverigefinska Riksförbundet är personuppgiftsansvarig och vi behandlar uppgifterna i
enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.
Detta innebär att:
• Personuppgifter samlas in endast för nödvändiga, tydliga och legitima ändamål
• behandlingen har en rättslig grund
• vi skyddar din information
• vi inte vidarebefordrar information

Samtycke
I och med att medlemsavgiften erläggs till Sverigefinska Riksförbundets medlemsförening
ges samtycke till att riksförbundet får hantera personuppgifterna i enlighet med angivet
syfte. Ideella organisationer kan behandla känsliga personuppgifter utan samtycke men bara
inom ramen för sin verksamhet. Riksförbundet lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje
man.

Syftet med hanteringen av personuppgifter är att administrera medlemskapet utifrån ett
gemensamt intresse.
I hanteringen av medlemsregistret ingår:
• Insamling av personuppgifter.
• Uppdateringar som meddelas av medlemmen.
• Utskick och information till medlemmarna via e-post eller brev.
• Sammanställning av statistik och fakta.
• Redovisning vid eventuell granskning till myndighet och försäkringsbolag.
• Samarbete med tryckeri för utskicket av medlemstidningen, i dessa register finns inga
känsliga uppgifter utan endast namn och adresser.
• Personuppgifterna sparas digitalt så länge medlemmen är aktiv och i ett år efter
medlemskapets upphörande.
Som medlem har du rätt att få veta vilken information vi har om dig. Du har också rätt att
begära att dina personuppgifter korrigeras eller raderas.

