Luleå 2019-12-01

Dataskyddsförordningen (GDPR)-Caravan Club of Sweden
Norrbottensektion
Nedanstående anvisning och instruktion har styrelsen sammanfattat för
vår verksamhet inom sektionen och hur ni medlemmar berörs.
Dataskyddsförordningen (GDPR) är ett verktyg som Datainspektionen
tagit fram för att skydda er medlemmar personuppgifter och integritet.
När ni anmälde er som medlem till Caravan Club of Sweden uppgav ni
vissa uppgifter för ert medlemskap. Norrbottensektion nyttjar följande för
att kunna administrera er och skicka ut Nyhetsbrev, Medlemsinformation
brevväxla med er, ringa via mobil samt notera er vid träffar. Följande
finns i Norrbottensektion medlemsregister:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caravan Club medlemsnummer
För- och efterman på anmäld medlem (den ena parter)
Epost adress
Telefon och/eller mobiltelefon nummer
Bostadsadress inkl. postnummer och ort.
Fotografier vid våra träffar

Grundläggande principer
När vi behandlar våra medlemmars personuppgifter är det några
grundprinciper att tänka på och dessa är som följer:
Ändamålsbegränsning: Vi samlar bara in uppgifter för specifika
ändamål och behandlar inte uppgifterna för andra ändamål senare.
Uppgiftsminimering: Vi samlar bara in de uppgifter som är relevanta för
ändamålet.
Korrekthet: Vi ser till att ha korrekta uppgifter och uppdatera dem vid
behov.
Lagringsminimering: Vi sparar inte uppgifterna längre tid än
nödvändigt.
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Informera medlemmarna
När vi samlar in uppgifter om en medlem måste vi informera medlemmen
om bland annat följande:
- Vem är personuppgiftsansvarig och hur man kontaktar medlemmen
den personuppgifts-ansvarige. (Oftast föreningens styrelse)
- Vilka personuppgifter behandlar vi. (T ex namn och adress)
- Varför behandlar vi dessa personuppgifter? (För vilket ändamål och
med vilken rättslig grund)
- Vilka mottagare kommer att ta del av uppgifterna. ( T ex en
samarbetspartner)
- Kommer vi att överföra personuppgifter till ett så kallat tredjeland (land
utanför EU/EES).
Vi måste även informera våra medlemmar om deras rättigheter. De har
bland annat rätt att:
- Få tillgång till sina personuppgifter.
- Få felaktiga personuppgifter rättade.
- Få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är
nödvändiga.
- Få veta hur länge ni kommer att lagra personuppgifterna.
- Lämna in klagomål till Datainspektionen.
Skydda och Rapportera
Vi är ansvariga för att skydda personuppgifter som vi behandlar genom
lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.
Exempel på säkerhetsåtgärder:
- Kryptera känsliga personuppgifter.
- Begränsa åtkomst till personuppgifterna.
- Installera skydd mot skadlig kod (antivirus).
Om vi råkar ut för en "personuppgiftsincident" ska denna rapporteras till
Datainspektionen inom 72 timmar. En personuppgiftsincident är en
säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust
eller ändring av de personuppgifter som vi behandlar. Den kan innebära
risker för medlemmarnas friheter och rättigheter.
Exempel på personuppgiftsincidenter:
- Vi tappar bort ett USB-minne med personuppgifter.
- Någon gör ett dataintrång på vår server.
- Någon obehörig tar del av personuppgifterna.
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Datainformationskälla
Caravan Club of Sweden inmatar era uppgifter i riks kansli i Örebro, de
registrerar och lagrar era gamla/nya/ reviderade anmälningsuppgifter i ett
centralt datalagringssystem. En gång varje månad skickas en
uppdaterad Excelfil med medlemsuppgifter till Norrbottensektion som går
igenom listan och reviderar vårt eget epost register med uppgifter om
nya, slutade och inkomna ändringar varje månad. Dessutom när vi får
bakslag på era epost adresser kontaktar er för uppdatering, registrerar
dessa samt meddelar Riks kansli för uppdatering av det centrala
registret.
Norrbottensektion datalagring
Norrbottensektion lagrar era uppgifter i vår ordförande dator vars
uppgifter även lagras via en extra hårddisk samt i Excelfilen även i en
central datalagring DropBox.
Norrbottensektion integritets skydd för er medlemmar
I bifogade bilaga delger vi er medlemmar Caravan Club Integritetspolicy.
Nedan ges en kort sammanfattning över denna.
I denna beskrivs kortfattat hur vi och Riks nyttjar era personuppgifter
samt vilka rättigheter ni har. Läs igenom den noggrant, ta del av
information och vid frågor kontakta ordförande inom sektion.
Norrbottensektion medlemmars rättigheter
Varje medlem i Norrbottensektion har full rättighet att kontakta oss eller
besöka ordförande för att se hur och på vilket sätt vi hanterar era
personuppgifter.
Avtal och Samtycke
En förening behandlar vanligtvis uppgifter om medlemmar för att kunna
uppfylla avtalet om medlemskap med medlemmarna. Det är viktigt att se
till att då bara behandla personuppgifter som är nödvändiga för att
uppfylla avtalet, till exempel för att administrera medlemskapet.
Föreningens stadgar kan ses som ett avtal med medlemmarna. Den
vanliga medlemshanteringen baseras alltså på avtal (medlemsansökan
med personuppgifter). I stadgarna skall då framgå hur medlemmens
personliga information hanteras.
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Dataskyddsförordningen ställer särskilda krav på samtycket, bland annat
att:
- Samtycket är frivilligt och specifikt
- Den registrerade har fått information om personuppgiftsbehandlingen
innan hen lämnar samtycket
- Den registrerade lämnar samtycket genom ett uttalande eller en tydlig
bekräftande handling.
Vi som behandlar personuppgifter med stöd av ett samtycke måste
kunna visa att medlemmen har lämnat ett giltigt samtycke. Medlemmen
har dessutom rätt att när som helst återkalla sitt samtycke.
Vad avser det fotografiska samtycket så måste de medlemmar som
kommer på träffar meddela sektionsstyrelsen på träffplatsen att de foton
som tas och ni är med skall kastas. Detta innebär i sin tur att ni meddelar
oss efter träffen om att ni vill ta del av de bilder vi avser publicera för
godkännande innan vi presslägger.

Med vänlig hälsning
Ordf. Stig Svanberg
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