
Skyddspolicy gällande personuppgifter för  

Equmenia Moheda 

 

Denna policy antogs i sin första version på styrelsemöte för Equmenia Moheda 2018-05-24. Policyn 

kommer utvecklas efter hand. 

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning (eng. GDPR, General Data Protection 

Regulation) i kraft och ersätter personuppgiftslagen, PUL. Dataskyddsförordningen stärker skyddet 

för personuppgifter och nya rutiner behövs för hantering av personuppgifter. 

I Equmenia Moheda, org nr 829501-9031 tillämpar följande punkter rörande insamling, hantering, 

gallring och delande av personuppgifter: 

Insamling 

• Föreningen samlar bara in personuppgifter för väl genomtänkta och specifika ändamål. Det 

kan t ex vara uppgifter som behövs för att under ett läger eller arrangemang för att kunna 

genomföra det säkert (kännedom om t ex allergier) eller för att en person skall kunna vara 

medlem i föreningen. 

• Typer av personuppgifter, syften och var de hanteras finns beskrivet i inventering-

Dataskyddsförordningen_Equmenia-Moheda.xlsx. 

• Föreningen skall lämna tydlig och enkel information till de som lämnar personinformation till 

föreningen. Det skall vara genom att denna policy finns tillgänglig på vår webbplats och 

genom information på de informationsblad, blanketter och liknande som används för 

insamling. Informationen skall beskriva varför föreningen samlar in den, hur länge den sparas 

och vilka uppgifter föreningen hanterar. 

• Personuppgifter används endast till de syften som informeras om vid insamlandet. 

• Bilder som används inom föreningen skall ha fotografens samtycke. Bilder med personer som 

går att identifiera och som skall publiceras skall ha personernas eller deras vårdnadshavares 

samtycke och användningen av bilden skall beskrivas. 

Hantering av personuppgifter 

• Listor, utskrifter o l innehåller bara de uppgifter som behövs för det syfte just den listan har. 

Alla uppgifter från medlemsregistret behöver t ex inte finnas på en deltagarlista för ett 

arrangemang. 

• Felaktiga uppgifter skall rättas så snart felet upptäcks. 

• Registrerade personer har rätt att få ett registerutdrag på all den information som finns 

insamlad om sig själv. 

• Den som begär att bli raderad skall få sina uppgifter bortplockade ur föreningens register, 

förutom de uppgifter som omfattas av annat lagkrav eller avtal. 

• Listor (och liknande dokument) - digitala och pappersutskrifter - med personuppgifter skall 

skyddas och inte vara tillgängliga för andra än de funktionärer i föreningen som behöver ha 



tillgång till dem. Listor o l dokument på papper skall förstöras (t ex genom att strimlas) när de 

inte behövs och enligt den gallringsplan som finns för just dessa uppgifter. Digitala 

dokument, listor och register skall endast var tillgängliga för de funktionärer i föreningen som 

behöver tillgång till dem.  

• Enheter, d v s datorer, telefoner, surfplattor o l, som används för att lagra eller hantera 

personuppgifter digitalt skall ha ett uppdaterat operativsystem och datorer skall ha ett 

uppdaterat antivirusprogram.  

Utlämnande av personuppgifter 

• Föreningen lämnar inte ut personuppgifter till personer utanför föreningen utan beslut i 

styrelsen. 

• Föreningen kan dela personuppgifter med Equmenia (vår riksorganisation), Equmenia Region 

Öst, Scouterna, studieförbundet Bilda (i samband med gemensamma arrangemang) samt på 

begäran (revisioner av bidragsansökan) med bidragsgivande myndigheter, t ex Alvesta 

kommun.  

• Uppgifter om funktionärer kan delas med Equmenia respektive Alvesta kommun för 

publicering i föreningsregister och kan publiceras på föreningens egna webbsidor, Facebook-

grupper eller -sidor mm. 

• I samband med att föreningen nyttjar molnverktyg eller externa tjänster, t ex lagring av 

dokument i OneDrive, kommer personuppgifter att finnas hos den externa leverantören av 

tjänsterna. 

• I övrigt delar eller säljer inte föreningen personuppgifter med andra organisationer. 

Stulna personuppgifter 

• Om personuppgifter blir stulna (incident) ska detta meddelas till styrelsen. Stölden kan vara 

att man har lagrat en lista med personuppgifter på sin dator och datorn blir stulen. Någon får 

in ett virus i sin dator och personuppgifterna blir stulna. Någon obehörig har fått se en större 

mängd uppgifter i en pärm, dator eller deltagarlistor. 

 

 
 


