Policy för hantering av personuppgifter
Bakgrund
Den 25 maj 2018 infördes en strängare dataskyddsförordning på engelska förkortad GDPR inom hela EU.
I det följande beskriver RFF hur förbundet hanterar personuppgifter.

Funktion
RFF måste för att kunna fungera som förening registrera vissa uppgifter för personer som på olika sätt
har kontakt med förbundet. Denna registrering och hantering sker digitalt för bästa effektivitet. Vi
begär dock aldrig in och registrerar uppgifter som är ovidkommande för den som kontaktar oss.

Vad är personuppgifter?




Personuppgifter
All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i
livet räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Det gäller bl.a namn,
personnummer, adress, mailadress och telefonnumer. All den information som kan
kopplas till en enskild person är att anse som personuppgift.
Behandling
Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, till exempel
insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring,
utlämning eller spridning.

Vem är personuppgiftsansvarig?


Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel aktiebolag, stiftelse, förening
eller myndighet) som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur
behandlingen ska gå till. I RFF:s fall styrelsen

Vilka uppgifter samlar RFF in?







Namn
Adress
E-postadress
Personnummer
Tel.nummer
Verksamhetstillhörighet
1




Foton ( i vissa fall)
Hälsa ( i vissa fall)

Med foton avses tillfällen vid möten etc då deltagarna fotograferas.
Med hälsa avses när någon vid en anmälan till en utbildning kryssar för att speciell kost önskas, t.ex
vegetariskt eller glutenfritt.
När RFF samlar in personuppgifter är det för att kunna fullfölja det avtal som finns mellan den
registrerade och RFF samt berättigat intresse i vissa fall (hälsoskäl).

När samlas uppgifterna in?
I de allra flesta fall när RFF samlar in uppgifter är när någon anmäler sig till en utbildning.

Det kan också bli aktuellt att registrera personuppgifter när t.ex. en verksamhet ansöker om
medlemskap eller certifiering och personuppgifter ingår i ansökningshandlingarna.
Uppgifterna rensas ut när de inte längre är aktuella.

Syftet med insamlingen
Syftet med registreringen är att RFF bl.a ska kunna ha register över namn och adress till medlemmarnas
kontaktpersoner (verksamhetschefer) för att kunna skicka ut t.ex. protokoll, fakturor på medlemskap
och annan information. Vidare för att t.ex. registrera anmälningar till utbildningar från verksamheternas
medlemmar och bekräfta anmälan och även ge annan övrig information.
Registrerade uppgifter används enbart inom RFF och lämnas inte ut till utomstående,om inte särskilda
skäl, efter medgivande av den det berör, överlämnas till annan.

Rättigheter för den som är registrerad
Den som är registrerad har alltid rätt att se och rätta sina uppgifter. Detta kan göras genom att kontakta
kansliet eller någon i styrelsen.
Uppgifter om tidigare verksamhet som upphört att vara medlem och där anställda medlemmar sparas i
maximalt ett år.

2

3

