
 
 

Dataskyddsförordningen gäller från den 25 maj 2018 
(GDPR = General Data Protection Regulation) 

Det är en ny EU-förordning som ska stärka den enskildes rättigheter och integritet. Gäller för 

myndigheter, företag och organisationer inom hela EU. Så även för Iktyosföreningen alltså.  

Förordningen bottnar i några få grundläggande principer: 

 Samla in och hantera endast personuppgifter om det är tillåtet. 
 Informera de personer vars uppgifter du samlar in. Det kan vara uppgifter om 

exempelvis kunder, leverantörer, anställda och medlemmar. 
 Bestäm i förväg vad personuppgifterna ska användas till och använd inte uppgifterna 

för något annat syfte. 
 Samla inte in fler personuppgifter än vad som behövs. Samla aldrig in 

personuppgifter ”därför att det kan vara bra att ha”. 
 Se till att personuppgifterna är korrekta och uppdaterade. 
 Radera personuppgifter som inte längre behövs. 
 Skydda uppgifterna från otillåten användning och obehörig åtkomst. 

 
Dataskyddsförordningen för Iktyosföreningen och medlemmarna 

Vi är ju redan idag aktsamma när det gäller uppgifter om våra medlemmar. Vårt 

medlemsregister innehåller namn och adress och några få telefonnummer samt 

mejladresser. De två sistnämnda om medlemmen uppgett dessa och att det är ok att 

kommunicera även via mejl och telefon. Vi använder oss inte av födelse- eller 

personnummer. Vid avslutat medlemskap tas uppgifter bort. Ombudsmannen och kassören 

hanterar medlemsregistret. När våra regioner ska ha medlemsmöten behöver ordförande i 

regionstyrelserna adresser till de medlemmar som bor inom respektive region för att skicka 

inbjudan till möten. Det får de av ombudsmannen. Det ligger på regionerna att själva 

ombesörja inbjudan och utskick av densamma. 

 

Det går ut ett nyhetsbrev från kansliet till intresserade medlemmar, en gång i månaden. 

Nyhetsbrevet går ut via mejl och om du vill ha nyhetsbrevet kontaktar du kansliet och 

godkänner därmed att kansliet arkiverar din mejladress så länge du vill ha nyhetsbrevet eller 

tills du avsäger dig ditt medlemskap i Iktyosföreningen. 

 

Vi lämnar självklart aldrig ut medlemsregistret till extern part, med ett undantag: när vi har 

medlemskonferenser, föreningshelger etcetera då hotellet/kursgården där aktiviteten äger 

rum behöver lista på deltagarna samt information om specialkost/matallergier och övriga 

individuella behov.                              VÄND! 



 

 

 

Iktyosföreningen har ingen rätt att utan tillstånd av medlemmen dokumentera 

sjukdomar/diagnoser eller andra uppgifter av s.k. känslig och personlig karaktär. Det gäller 

digitalt såväl som på vanligt papper. 

 

Vid fotografering av mingelbilder på exempelvis årsmöten, regionkonferenser och 

föreningshelger för publicering på vår webbplats och i vår medlemstidning ska information 

ges vid arrangemanget om vem som fotograferar och hur du ska göra om du inte vill vara 

med på bild. 

 

Du har alltid rätt att kontakta Iktyosföreningens kansli om du vill få information om vilka 

uppgifter vi har om dig.  

 

Vi ser inte att det ska bli några större problem för Iktyosföreningen som idéburen och 

medlemsbaserad organisation. Självklart ska vi skydda våra medlemmars integritet och se till 

att vi följer den nya förordningen i vår verksamhet. 

 

Från och med 25 maj 2018 skickar vi ut detta dokument till samtliga nya medlemmar, i 

samband med välkomstkitet som varje ny medlem erhåller från Iktyosföreningens kansli. 

 

Har du frågor och funderingar kring dataskyddsförordningen och hur den kan komma att 

beröra dig som medlem, hör gärna av dig till Iktyosföreningens ombudsman Helene 

Reuterwall, telefon till kansliet 08-546 404 51, eller mejla till info@iktyos.se 

 

 

/Iktyosföreningens styrelse 

 

 

 
 Läs gärna mer på www.datainspektionen.se om GDPR. 
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