Integritetspolicy- parter och ansvar för personuppgifter
Om RFS, föreningar och medlemskap
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, består av cirka 60
lokalföreningar. Förbundet leds av en förbundsstyrelse samt har ett
förbundskansli med anställd personal.
Den enskilde personen tecknar medlemskap i en lokalförening inom RFS för
att få stöd, kunskapspåfyllning och försäkring i sitt lagreglerade
frivilliguppdrag. Lokalföreningen är medlem i RFS och genom det
medlemskapet får den enskilde medlemmen medlemsförmåner som
nyhetsbrev, försäkring och tillgång till råd och stöd av kansliet. För att RFS
ska kunna erbjuda den enskilda medlemmen de förmåner som
medlemskapet innehåller finns ett centralt medlemsregister som sköts av
RFS kansli.
När en ny medlem registrerar sig accepterar den att personuppgifterna finns
med och behandlas i föreningens och förbundets medlemsregister (vissa
föreningar har eget medlemsregister och ansvarar då själva för sin
personuppgiftshantering i detta register). De personuppgifter som finns i
registret är de som individen själv angett när denne blev medlem eller de
uppdateringar som medlemmen själv begärt under pågående medlemskap.
När du anmäler dig som medlem i en lokalförening inom RFS finns det
möjlighet att ange vilka lagreglerade frivilliguppdrag du har. Uppgifterna är
frivilliga och hämtas in för att vi mer effektivt ska kunna sprida information
till rätt medlemsgrupp och skapa nätverk för förbundets medlemmar. De är
alltså helt och hållet för föreningens och förbundets interna bruk.

Ansvarsfördelning
Det finns en ansvarsfördelning kring hanteringen av personuppgifter mellan
förbundsnivå och varje lokalförening. Förbundskansliet administrerar det
centrala medlemsregistret och ansvarar för den tekniska supporten, samt tar
fram riktlinjer för hanteringen av detta system. Lokalföreningen har endast
tillgång till samt kan administrera uppgifter om sina egna medlemmar.
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Det gemensamma ansvaret avser den behandling som sker i det centrala
medlemsregistret. Så fort en uppgifts tas ut eller innan den har skrivits in
ansvarar den juridiska person som utför behandlingen självständigt. För att
personuppgifterna i det centrala medlemsregistret ska vara korrekta och
uppdaterade krävs att lokalföreningen följer riktlinjerna för
medlemsregistret som förbundet tagit fram.

Rutiner för behörighet till medlemsregistret
Vid RFS kansli finns särskilt utsedda personer som har ansvar för det
centrala medlemsregistret och att rutinerna kring det efterföljs.
De lokala administratörerna skriver på rutinerna för hantering i
medlemsregistret innan de får inloggningsuppgifter. RFS rekommendation
är att lokalföreningen utser max två lokala administratörer.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att förbund och förening ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas
personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande
föreningsaktiviteter (exempelvis medlemsmöten), kommunicera med
medlemmarna (kallelser till aktiviteter, nyhetsbrev) samt hantera
medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och
försäkringskostnader).
Föreningen och förbundet behandlar även personuppgifter för att kunna ha
löpande medlemskommunikation samt erbjuda medlemmar de
medlemsförmåner som ingår i medlemskapet så som nyhetsbrev,
försäkringar och tillgång till råd och stöd.

Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna används enbart av förbund och föreningar och delas inte till
andra aktörer utan samtycke eller för att kunna uppfylla de
medlemsförmåner som medlemskapet innebär som försäkring och
nyhetsbrev. RFS har biträdesavtal med externa parter för att även den
personuppgiftshanteringen ska följa Dataskyddsförordningen.
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Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Förbund och föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om
ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte
ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer
uppgifterna att raderas. För medlemmar som tecknat ansvarsförsäkringen
gäller att uppgifterna sparas hos försäkringsmäklaren tre år från tecknandet
av försäkringen.

Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad medlem har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende de personuppgifter som
förbund eller förening har registrerade gällande dig. Begäran om
registerutdrag ska vara undertecknad och göras skriftligt till lokalförening,
för adress se www.rfs.se/foreningar, eller förbundet RFS, Frejgatan 75, 113
26 Stockholm. Föreningen och förbundet ska vid begäran av registerutdrag
förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För
eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen/förbundet ta ut en
rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga,
ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av
personuppgifterna tills de blir ändrade.
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
•

•
•
•

•
•

Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in
för
Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du
återkallar samtycket
Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig
att uppgifterna behandlas
Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen
för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte
finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
Om personuppgifterna har behandlats olagligt
Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
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Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till
och rättelse eller radering av personuppgifter. Kontakta styrelsen i
lokalförening eller förbund för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens eller
förbundets behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök
www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer
Har du frågor om föreningens eller förbundets personuppgiftsbehandling
kontaktar du lokalföreningens styrelse eller RFS kansli.
Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter till lokalföreningarna finns här:
www.rfs.se/foreningar
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS
Frejgatan 75
113 26 Stockholm
Tel: 08-556 068 30
E-post: info@rfs.se
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