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5. Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse myndighetsfrågor, bidrag

4. Intresseavvägning = överföringar, publiceringar

3. Rättslig förpliktelse = när annan lag säger att ni måste registrera/behandla personuppgifter

2. Avtal = vanlig föreningsadministration, t.ex. hantering av medlemsavgifterna, utbildning

1. Samtycke = av den medlem det berör som det även ska vara enkelt för hen att återta.

Enligt IMY finns det sex rättsliga grunder:

Stöd i DF = rättslig grund.

För att över huvud taget få behandla personuppgifter krävs stöd i
dataskyddsförordningen

2.Hitta en rättslig grund

Nämndemannaföreningen

H Welin
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4. Skydda personuppgifterna

FÖRSLAG
1. Det är styrelsen som gemensamt och tillsammans är
personuppgiftsansvariga i NF
2. Utse EN person som ansvarar för att DF fullföljs i er
förening
3. Hen skapar en medlemslista helst i Microsft excel.
A. Flik 1: samtliga medlemmars alla uppgifter
B. Flik 2: samtliga mailadresser under varandra
4. Filen får INTE vara tillgänglig för NÅGON ANNAN
5. Filen ska hållas separerad / fri från kopplingar

IMY: Det är föreningen som är ansvariga för att skydda
personuppgifterna som ni behandlar. Och det ska ske på ett bra sätt.

Nämndemannaföreningen
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5. Radera uppgifter

Om medlem:
Slutat
Flyttat – kontrollera om medlemmen vill vara kvar
Inte betalat avgiften – kontrollera om medlemmen vill vara kvar
Inte godkänt/accepterat personuppgiftsbehandlingen
Sagt upp medlemskapet
Om ni har behandlat personuppgifterna olagligt
I övrigt om medlemmen så begär

IMY: Grundprincip är att personuppgifter ska vara aktuella och riktiga

Nämndemannaföreningen
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6. Visa att ni gör rätt

Innehåll:
1. Namn och kontaktuppgifter till den som ansvarar för hanteringen av personuppgifterna
2. Varför ni behandlar personuppgifter (dvs syftet eller ändamålet)
3. Vilka kategorier av personer och personuppgifter ni behandlar
4. Om det finns externa mottagare av personuppgifterna
5. Tidsfrister för radering , dvs hur länge uppgifterna sparas innan de raderas
6. Vilka säkerhetsåtgärder ni har när ni behandlar personuppgifter och
personuppgiftsincidenter

Kallas formellt ”Register över behandling”

IMY: Dokumentera arbetet med personuppgifter

Nämndemannaföreningen

6. Visa att ni gör rätt

Personer och personuppgifter vi behandlar
I enlighet med vårt syfte och ändamål behandlar vi
personuppgifter enbart rörande medlemmar i vår
nämndemannaförening. Dessa uppgifter omfattar, namn,
adress, mobilnummer, telefonnummer, mailadress och i
vissa fall personnummer (för fakturering och firmateckning).

Syfte / ändamål med vår personuppgiftsbehandling:
Xxx nämndemannaförening företräder nämndemännen vid
Xx domstol inför såväl myndighet som allmänhet.
Föreningen bevakar och tillvaratar medlemmarnas intressen
samt främjar sammanhållning. Vi arbetar med information
och utbildning i frågor som rör rollen. Det är för detta
ändamål registrering av medlemmar sker.

Kontaktperson
Yy Zzzson, Mobil: 00000000 Mail:
yy.zzzson@...........Adress: X-gatan 00, Ååååby

Detta ”Register för behandling ” har antagits vid Xx
nämndemannaförnings styrelsesammanträde den 0:e …er
2021.

”Register över behandling”

Xx Nämndemannaförening

Säkerhet
Personuppgifterna behandlas av endast en person i
styrelsen även om styrelsen är gemensamt ansvarig.
Denna ansvarig för hanteringen av personuppgifterna har
en från övrig databehandling separerad fil eller USBminne för alla medlemmars uppgifter. Samtliga mail
skickas med dolda adressuppgifter. Ingen övrig medlem
har tillgång till personuppgifterna.
Personuppgiftsincidenter rapporteras av
personuppgiftsansvarig direkt till Datainspektionen inom
72 timmar, samt till styrelsens ordförande och om aktuellt
även till berörd medlem

Uppdatering och radering
Samtliga personuppgifter uppdateras var tredje månad.
Gamla uppgifter gallras då ur och eventuella felaktigheter
rättas. I de fall medlem begär rättning, ändring eller
radering sker detta omedelbart

Extra mottagare av personuppgifterna
Vår förening är ansluten till Nämndemännens Riksförbund
varför uppgifter även förmedlas till dem. Inga andra
mottagare finns.

Ansvarar för att samtliga medlemmar
informeras

Fastställa ”Register över behandling av
föreningens personuppgifter”

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för
personuppgiftsbehandlingen

STYRELSENS UPPGIFTER

Fastställa vilka personuppgifter som ska
användas

Fastställa föreningens ändamål med
personuppgiftshanteringen

Fastställa rättslig grund

Fastställa integritetspolicy

Välja ansvarig för hanteringen

7. FATTA BESLUT

Rättar medlemsuppgifter
Raderar medlemsuppgifter
Informerar medlem om lagringstiden
Informerar medlem om var man kan klaga
Återtar samtycke om medlem så begär

Kontrollerar att föreningen har korrekta
och rätt personuppgifter

Raderar gamla personuppgifter

Informerar medlemmar om föreningens
hantering av personuppgifter

Registrerar nya medlemmar

Ansvarar för säkerheten

Kunna visa att och hur föreningen följer
bestämmelserna i Dataskyddsförordningen

Ansvar inför IMY

Gör ett registerutdrag om medlem begär

Ansvar gentemot medlemmar

Upprättar system för behandlingen av
föreningens personuppgifter

Ansvar gentemot styrelsen

PERSONUPPGIFTSHANTERIGS ANSVAR / UPPGIFTER

7. Kontaktuppgifter och ytterligare information

6. Varför vi behöver dina uppgifter

5. Hur vi behandlar dina uppgifter

4. Dina rättigheter

3. Dessa uppgifter samlar vi in

2. Vi skyddar dina uppgifter

1. Vad GDPR är

Huvudpunkter:

Informationen till medlemmen

De uppgifter vi samlar in är följande:
- Namn
- Personnummer
- E-postadresser
- Vanliga adresser
- Telefonnummer
- Mobilnummer

3. Dessa uppgifter samlar vi in

Det är styrelsen som gemensamt ansvarar för behandlingen av dina
personuppgifter. Som medlem Xx
i nämndemannaförening är dina
personuppgifter skyddade från insyn och ingen annan än du själv och den i
styrelsen som ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter har tillgång
till dem. Den som är hanteringsansvarig förvarar uppgifterna på ett säkert
och väl skyddat sätt.

2. Vi skyddar dina uppgifter

GDPR (General Data ProtectionRegulation), eller Dataskyddsförordningen
som lagen heter på svenska, är till för att skydda dina grundläggande
rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter. GDPR
gäller i hela EU. Syftet är att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet
av personuppgifter för alla.

1. Vad GDPR är

Dina personuppgifter

Exempel info på hemsidan

Mer information om Dataskyddsförordningen, Integritetsmyndigheten
och dit du kan klaga om du tycker att något inte är riktigt i vår
behandling av dina uppgifter, får du genom att klicka på denna
länk.

Xx nämndemannaförenings Integritetspolicy hittar du i full text genom att
klicka på denna länk. En sammanfattning av policyn hittar du genom att
klicka på denna länk.

Ansvarig för hanteringen av personuppgifternaXx
i
nämndemannaförening ärYy Zzson. Nås via mail på
yy.zzson@Xmail.se eller mobilnummer:123456789

7. Kontaktuppgifter och ytterligare information

Det är sedan genom dessa uppgifter vi kan kontakta dig för att erbjuda aktiviteter
som resor, intressanta föreläsningar, information, möten och andra arrangemang i
föreningens regi, eventuella prenumerationer, fakturera avgiften och föra bokföring

6. Varför vi behöver dina uppgifter

Dina uppgifter får vi av dig när du betalar ditt medlemskap i
föreningen. De förs in i vårt register över medlemmar där de sedan
säkert förvaras. Endast personuppgiftsansvarige har tillgång till
samtliga personuppgifter.

5. Hur vi behandlar dina uppgifter

Som medlem i vår nämndemannaförening har du självklart rätt till dina egna
uppgifter och rätt att få dem rättade om det finns fel i dem. Du har naturligtvis
även rätt att få dem raderade liksom rätt att ta tillbaka ditt samtycke, ditt
medgivande, om att vi hanterar dina uppgifter.
Uppgifterna lagras så länge du är medlem i föreningen. De tas genast bort om
du går ur föreningen.
Vi lämnar inte dina uppgifter vidare till tredje land eller till någon annan utanför
föreningen mer än till Nämndemännens Riksförbund.
Om något skulle hända med uppgifterna meddelar vi dig snarast samtidigt som
vi tar kontakt med Datainspektionen.

4. Dina rättigheter

Exempel på medlemsansökan på hemsidan

Här finns Integritetsmyndighetens
information

Här finns v år Integritetspolicy

Här finns all information om v år hantering
av dina personuppgifter

Jag accepterar föreningens hantering av
mina personuppgifter

GLÖM INTE KRYSSA FÖR DENNA RUTA

Om det till äventyrs skulle ske att du slutar som
medlem hos oss, avförs Du från registret inom tre
månader. Men det hoppas vi dröjer länge än!

Enligt gällande lag, GDPR och
Dataskyddsförordningen, är vi skyldiga att tillfråga
Dig som medlem om att få Ditt tillstånd att föra in
Dig i vårt register. Vi använder uppgifterna om Dig
för att kunna kalla till våra aktiviteter, informera Dig
om olika saker och ta ut medlemsavgiften.

Vi är mycket glada att ha dig som medlem i vår
nämndemannaförening här i XX.

Hej ZZZ

Exempel på mail till medlem

Vi hoppas p å fortsatta aktiviteter!
Med vänliga h älsningar
YYYY CCC
Ordförande
XXX n ämndemannaförening

Vill Du läsa om vår integritetspolicy och hur
personuppgiftsbehandlingen g år till kan Du
klicka HÄR.

Ja, jag accepterar föreningens
hantering av mina personuppgifter

Vi skulle därför gärna se att Du accepterar vår
integritetspolicy och vår
personuppgiftsbehandling och ber Dig därför
kryssa i rutan nedan för JA.

H Welin
H Welin

Nedanstående policy återfinns på Nämndemännens Riksförbunds hemsida – www.nmrf.se.

