(Beslutad av Förbundsstämman 2020-12-12)

Policy för hantering av personuppgifter för
Riksförbundet SIMON, Svenskar och invandrade
mot narkotika
Den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte den tidigare
Personuppgiftslagen (PUL). Den nya lagen har som främsta uppgift att stärka skyddet för (levande)
fysiska personer avseende behandling av deras personuppgifter. I förbundets roll som
personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd för dina uppgifter alltid
följs.
Riksförbundet SIMON, Svenskar och invandrade mot narkotika (hädanefter kallat förbundet) värnar
om din integritet. Därför har vi tagit fram en policy för hantering av personuppgifter i enlighet med
den nya Dataskyddsförordningen, GDPR.
Här följer vår policy för hantering av personuppgifter.

Syfte
För oss på förbundet är din personliga integritet mycket viktig. Vi är måna om att behandla dina
personuppgifter på rätt sätt. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när förbundet behandlar dina
personuppgifter.
Förbundets huvudsakliga syfte med att behandla dina personuppgifter är att kunna fullgöra våra
förpliktelser gentemot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som
behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
Denna policy ska ses som ett levande dokument och kommer att uppdateras när omständigheterna
så kräver.

Omfattning
Denna policy gäller all användning av personuppgifter inom ramen för förbundets verksamhet i
förhållande till dig som deltar i vår verksamhet, våra projekt och aktiviteter. Den information vi
samlar in om dig lämnar du huvudsakligen ifrån dig i samband med att du vänder dig till oss för att
delta i vår verksamhet, samt under tiden du är aktiv hos oss. Det kan t.ex. vara kontaktuppgifter,
personnummer/organisationsnummer, demografiska uppgifter såsom ålder och kön samt andra
uppgifter som är relevanta för att bedriva vår verksamhet.
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Vad innebär den nya dataskyddsförordningen (GDPR)?
GDPR har som syfte att stärka skyddet för (levande) fysiska personer avseende behandling av deras
personuppgifter. Mycket påminner om tidigare PUL, men i några väsentliga delar är kraven högre,
och undantag som fanns i PUL för ”ostrukturerade” data (missbruksregeln) gäller inte längre. Med
ostrukturerade data menas bland annat löpande text, enklare listor, bilder och filmer, protokoll och
e-post. Förbundet inklusive lokalföreningarna måste definiera varför och hur vi hanterar
personuppgifter. Vi får inte hantera (samla in, lagra eller publicera) uppgifter som inte behövs eller
inte är relevanta för verksamheten. I enlighet med GDPR måste det vara tydligt för den person vi
behandlar uppgifter om; att vi gör det, vilka uppgifter vi behandlar, varför, samt vilka rättigheter
personen har gentemot oss som hanterar uppgifterna.
Myndigheten Datainspektionen har större möjlighet för tillsyn och kan utdöma sanktioner och högre
viten än tidigare. Den nya lagen beskriver också hur exempelvis stölder av personuppgifter eller
intrång i register måste anmälas.

Förbundets användning och delning av personuppgifter
Förbundet använder dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna bedriva vår verksamhet. Dina
personuppgifter används t.ex. för följande syften:
•
•
•
•
•
•

När du blir medlem
När du anmäler dig till våra kurser, seminarier eller möten
När du blir anställd, arvoderad eller förtroendevald
För att planera, samordna och bedriva vår verksamhet
För att informera dig om vår verksamhet
För att arkivera fotografier, filmer och annat liknande material

Förbundet använder inte dina personuppgifter i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så
länge som det är nödvändigt.

På vilket sätt lagrar förbundet personuppgifter och vilka har tillgång till den
lagrade informationen?
Medlemsregistret är det enskilt största systemet för hantering av personuppgifter inom förbundet. Vi
lagrar personuppgifter i vårt databasregister i enlighet med de grundläggande principerna för
behandling av personuppgifter. Det innebär att förbundet exempelvis inte samlar in fler
personuppgifter än vad som behövs, raderar personuppgifter som inte längre behövs, rättar felaktiga
personuppgifter och lagrar personuppgifter på ett säkert sätt.
Förbundet och föreningarna säkerställer att det finns en laglig grund för behandling av
personuppgifter, exempelvis ett avtal genom ett medlemskap i en förening, en intresseavvägning.
Åtkomst till personuppgifterna har anställda och förtroendevalda inom Riksförbundet SIMON för att
de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter och bedriva förbundets verksamhet.
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Vem lämnar vi ut personuppgifterna till?
Vi lämnar inte ut personuppgifter till någon annan för extern bearbetning förutom i de fall
personuppgifterna behövs vid bokning av konferenser, resor eller logi. Vi kan i vissa fall komma att
lämna ut dina personuppgifter till IT-leverantörer eller organisationer som vi samarbetar med för att
bedriva vår verksamhet. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

Vad händer vid en personuppgiftsincident?
Personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust
eller ändring av de personuppgifter som behandlas. Det kan också vara fråga om en
personuppgiftsincident om en säkerhetsincident leder till obehörigt röjande av eller obehörig
åtkomst till de behandlade personuppgifterna.
Exempel på en incident kan vara:
•
•
•
•

Någon har kommit över ett lösenord som gör att den skulle kunna logga in i system som
behandlar personuppgifter.
Ett mejl med känsligt eller extra skyddsvärda personuppgifter skickas till fel mottagare.
Ett glömt papper i skrivare som innehåller uppgifter om namn och sjukdomstillstånd.
En dator har fått skadlig kod som gör att obehörig skulle kunna komma åt personuppgifter.

När det har inträffat en personuppgiftsincident ska först och främst sannolikheten och allvaret, och
den därmed följande risken för människors rättigheter och friheter fastställas. Om det är troligt att
personuppgiftsincidenten kommer att medföra en risk för de registrerade måste incidenten anmälas
till myndigheten Datainspektionen inom 72 timmar. Men om det är osannolikt att en
personuppgiftsincident medför risker behöver någon anmälan inte göras. Riskbedömningen och
beslutet att anmäla eller icke anmäla ska motiveras och dokumenteras.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter förbundet använder om dig och vad vi gör
med dem, samt till viss kontroll över dina personuppgifter. Du har därför rätt att få ut dina
personuppgifter eller att få dem rättade, raderade, blockerade eller flyttade. Du har även rätt att
invända mot vissa typer av användning av dina personuppgifter eller återkalla ditt samtycke till att de
används. Om du tycker att vi använt dina personuppgifter på ett otillåtet sätt har du alltid rätt att
klaga hos Datainspektionen. Önskemål om att ta del av registerutdrag ska göras skriftligt med
underskrift och innehålla uppgifter om namn och personnummer på den registrerade och skickas till:
Riksförbundet SIMON
Gjuteribacken 21 b
172 65 Sundbyberg

Begäran besvaras inom en månad och registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.
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