Integritetspolicy

SÖF policy kring personuppgifter
Information om behandling av personuppgifter för dig som är medlem i Svenska
Ödemförbundet (SÖF)/SÖF Lokalförening
Detta dokument innehåller information om hur dina personuppgifter behandlas av Svenska
Ödemförbundet/SÖF Lokalförening inom ramen för ditt medlemskap samt dina rättigheter.
Förhållandet SÖF och SÖF Lokalföreningar regleras med ett Personuppgiftsbiträdesavtal då de är
separata juridiska organisationer.
Personuppgiftsansvarig (PuA)

Svenska Ödemförbundet ideell förening (SÖF)
Org.nummer 802017-8425
Adress

Kontaktpersoner

Box 800, 101 36 Stockholm

Ordförande (2018) Margareta Haag
E-post margareta.haag@svenskaodemforbundet.se
E-post info@svenskaodemforbundet.se

Personuppgiftsombud (PuO)

Karin Hendahl
E-post medlem@svenskaodemforbundet.se

Personuppgiftsansvarig (PuA)

SÖF Lokalförening se respektive lokalförenings hemsida.

Information om behandlingen
Typ av personuppgift
Person- och
kontaktinformation:
• namn, födelseår, kön,
adress
• e-post, telefon
• medlemskategori
• vilken typ av diagnos
som medlemmen är
intresserad av
Fotografier

Information om uppdrag i
styrelse eller som annan
funktionär

Syfte och ändamål
I syfte att administrera
medlemskapet och för att
fullgöra skyldigheter som följer
av medlemskap i SÖF, t ex
hantera medlemsavgifter,
leverera medlemstidning,
skicka nyhetsbrev
Politikerpåverkan

Laglig grund
Avtal mellan SÖF och medlem
uppstår i och med att medlem
betalat medlemsavgift.
Medlemskap i SÖF är frivilligt
men förutsätter behandling av
personuppgifter för att fullgöra
förpliktelser som följer av
medlemskapet.

I syfte att publicera i
medlemstidningen Lymfan, på
hemsidan och i sociala medier
I syfte att administrera SÖFs
syfte och verksamhet

Samtycke
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Fullgörande av avtal:
Behandlingen är nödvändig för
att fullgöra förpliktelser som
följer av medlemskapet
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Vilka mottagare kan ta del av dina personuppgifter
Som medlem i SÖF tar du del av dina uppgifter via http://www.svenskaodemforbundet.se/blimedlem/min-sida. Dina Inloggningsuppgifterna finns på medlemsavgiftsavin. Om du inte hittar
uppgifterna kontakta medlem@svenskaodemforbundet.se.
I de län/regioner där SÖF finns representerad med SÖF Lokalförening tar SÖF Lokalförening del av
medlemsuppgifter i egenskap av Personuppgiftsbiträde (PuB behandlar personuppgifter på uppdrag
av SÖF som är Personuppgiftsansvarig (PuA).
Ett personuppgiftsbiträde (PuB) är en juridisk person som behandlar informationen för SÖFs räkning
och enligt SÖFs instruktioner. För att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett lagligt sätt
upprättas ett så kallat Personuppgiftsbiträdesavtal mellan SÖF/SÖF Lokalförening.
SÖF kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i
denna punkt, om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Lagringstid
SÖF behandlar dina personuppgifter under tiden för pågående medlemskap. Rensar medlemsregister
12 månader efter utträde.
E-mail tas bort efter färdigbehandling hos SÖF. Om innehållet ska behandlas av SÖF Lokalförening så
vidarebefordras det och därefter ska e-postmeddelandet raderas hos SÖF. Och vice versa om SÖF
Lokalförening får ett mail som ska behandlas av SÖF så ska det överföras till SÖF och raderas hos SÖF
Lokalförening.
Vid deltagande i event så ska deltagaren i samband med anmälan ge samtycke till att presenteras på
deltagarförteckningen. Samtycke ska även ges för fotografering. Deltagarlistor rensas från
ostrukturerade personuppgifter efter genomfört event.

Krav på tillhandahållandet av personuppgifter
Tillhandahållandet av personuppgifter är en förutsättning för medlemskap i SÖF. Följden av att du
inte lämnar dessa uppgifter är att medlemskap inte är möjligt. De personuppgifter som omfattas är
namn, kontaktuppgifter, födelseår, medlemskategori och vilken/vilka diagnoser du är intresserad av.
Du som medlem ansvarar för att SÖF har aktuella kontaktuppgifter för fysisk och e-distribution.

Dina rättigheter
Du har rätt att i enlighet med tillämplig lagstiftning begära tillgång till, rättelse eller radering av, eller
begränsning av behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot
personuppgiftsbehandling.
SÖF /SÖF Lokalförening kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, komplettera eller
radera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
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Om SÖF /SÖF Lokalförening behandlar personuppgifter med stöd av ditt samtycke, har du rätt att när
som helst återkalla ditt samtycke genom skriftligt meddelande /e-post till SÖF/SÖF Lokalförening.

Kontaktinformation
Om du har frågor eller synpunkter om hur SÖF/SÖF Lokalförening behandlar dina personuppgifter är
du välkommen att kontakta SÖF enligt den kontaktinformation som anges inledningsvis i detta
dokument.
Du har rätt att inge klagomål om SÖF/SÖF Lokalförening behandling av dina personuppgifter genom
att kontakta Datainspektionen (som byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten under 2018), Box
8114, 104 20 Stockholm

Ändringar
SÖF har rätt att ändra denna integritetspolicy. Om så sker kommer SÖF att informera dig via e-post,
eller annat lämpligt sätt.
2018 05 16

Denna Integritetspolicy är beslutad av SÖFs styrelse 2018 05 07

