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Sammanfattning 
 
1. Personuppgifter ska behandlas i enlighet med ändamålet  
All behandling av personuppgifter ska ske i överensstämmelse med det 
uttryckliga ändamål för vilket de har samlats in. Personuppgifterna ska vara 
korrekta, aktuella och relevanta för ändamålet. Felaktiga uppgifter ska 
rättas till så snart som det kan ske. 
 
2. Medlemskap i Försvarsförbundet är en känslig uppgift 
Enligt dataskyddsförordningen är medlemskap i fackförbund definierad 
som en känslig personuppgift. Detta innebär att stränga regler gäller för 
hantering av medlemsuppgifterna. Dessutom är kraven på tekniska och 
organisatoriska säkerhetsåtgärder högre än för annan typ av 
personuppgiftshantering. 
 
3. Försvarsförbundets behandling av personuppgifter ska 
baseras på det som hänger samman med medlemskapet 
eller på samtycke från den enskilde medlemmen 
Utgångspunkten i Dataskyddsförordningen är att det är förbjudet att 
behandla känsliga uppgifter. Försvarsförbundet har ett undantag från 
förbudet eftersom fackliga organisationer inom sin kärnverksamhet får 
behandla känsliga uppgifter om sina medlemmar utan samtycke. Undantag 
gäller även för behandling som är nödvändig på grund av fullgörandet av en 
arbetsrättslig skyldighet, fastställandet av annat rättsligt anspråk eller om 
det är fråga om att skydda verkligt vitala intressen för den registrerade. 
Samtycke från en enskild medlem krävs om behandlingen ligger utanför 
Försvarsförbundets kärnverksamhet eller om personuppgifter lämnas ut till 
en extern part. 
 
4. IT-lösningarna som hanterar medlemsuppgifter kräver 
säker inloggning 
Enligt Datainspektionen krävs tvåfaktorautentisering, exempelvis mobilt 
BankID.    
 
5. Uppgifter om brott får behandlas endast när det behövs 
för att kunna tillvarata medlemmens rätt  
Dataskyddsförordningen har ett generellt förbud om att hantera 
personuppgifter som innefattar brott. Det finns dock ett viktigt undantag 
från denna regel som är tillämplig på den verksamhet som 
Försvarsförbundet bedriver. Försvarsförbundet har därför rätt att behandla 
uppgifter om brott men endast när det behövs för att kunna tillvarata 
medlemmens rätt. 
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6. Den registrerade har rätt till information  
Efter en skriftlig begäran från den registrerade, ska den registrerade inom 
en månad få ta del av de uppgifter som finns sparade om honom eller 
henne.  Information om hur förbundet behandlar personuppgifter, vem 
man ska vända sig till om man vill ha ut uppgifter från register etc. finns på 
Försvarsförbundets hemsida. 
 
7. Inte mer sparande än nödvändigt 
Personuppgifter ska inte behandlas i större utsträckning än vad som är 
nödvändigt med hänsyn till ändamålet till att de samlas in. Det innebär att 
de uppgifter som inte längre behövs med hänsyn till ändamålet ska gallras 
ut. 
 
8. Vem du ska vända dig till 
Vänd dig i första hand till kanslichefen om hur du ska gå till väga i 
hanteringen av personuppgifter och till dataskyddsombudet om det finns 
anledning att uppmärksamma något. 
 
9. Lagring utanför EU/EES-området 
Försvarsförbundets personuppgifter rörande medlemmar får under inga 
omständigheter lämna EU/EES-området. 
 
10. Biträdesavtal 
Om ett personuppgiftsbiträde används för att behandla personuppgifter ska 
ett biträdesavtal skrivas. Kontakta kanslichefen för framtagande av 
biträdesavtal. 
 
11. Begränsad tillgång till personuppgifter 
Enbart de personer som behöver personuppgifterna för att kunna utföra sitt 
arbete ska ha tillgång till dem. Det gäller oavsett om informationen är 
sekretessbelagd eller inte – och oavsett om den är integritetskänslig eller 
inte. Till exempel ska delade inloggningsuppgifter med omfattande 
behörigheter inte användas. 
Varje förening ska skriva en sekretessförbindelse med samtliga sina 
förtroendevalda. Förbundsstyrelsen ska skriva en sekretessförbindelse med 
samtliga ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen. 
Förbundskansliet ska skriva en sekretessförbindelse med de anställda. 
Medlemmen har skyldighet att hålla förbundet med aktuella uppgifter 
gällande kontaktuppgifter, lön och arbetsplats. 
 
12. Incidentrapportering 
Om du av misstag råkat skicka uppgifter om medlemmar till någon 
obehörig eller om din dator eller telefon blir stulen och det finns uppgifter 
om medlemmar lagrat på denna ska du omedelbart berätta detta för din 
ordförande eller dataskyddsombudet eftersom Försvarsförbundet måste 
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rapportera personuppgiftsincidenter till Integritetsskyddsmyndigheten 
(Datainspektionen) inom 72 timmar. 
 
Bakgrund 
 
Ideella organisationer som Försvarsförbundet styrs huvudsakligen av 
stadgarna. Stadgarnas ändamålsbestämmelser är styrande för 
organisationens verksamhet. Stadgarna och den praxis som utvecklas inom 
organisationen kan också sägas ge innehåll åt det rättsliga förhållande 
mellan medlemmen och Försvarsförbundet som medlemskapet innebär. 
När det gäller hanteringen av uppgifter om medlemmar i verksamheten 
styrs Försvarsförbundet av stadgarna och dataskyddsförordningen (General 
Data Protection Regulation, nedan kallat GDPR).  
 
Försvarsförbundet är ett partipolitiskt obundet fackförbund som arbetar för 
att ta tillvara sina medlemmars intressen. Medlemmarna är våra 
uppdragsgivare. Uppdraget vi fått innebär ett stort ansvar och det är viktigt 
att vi alltid sätter medlemmarnas intressen i första hand. Vi skall vidare 
alltid uppträda så att vi skapar respekt och förtroende för 
Försvarsförbundet och för oss själva som personer. En grund för att våra 
medlemmar ska ha förtroende för Försvarsförbundet är att de kan känna 
sig trygga när de lämnar ut personliga uppgifter till oss. Vi har tystnadsplikt 
och lämnar inte ut uppgifter om enskilda medlemmar. Handlingar om 
enskilda medlemmar ska förvaras så att de inte kommer i utomståendes 
händer. 
 
Dataskyddsförordningen (GDPR) 
Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft 25 maj 2018 och har till 
syfte att skydda människors personliga integritet så att inte denna kränks 
när personuppgifter behandlas. Begreppet "behandlas" är brett, det 
omfattar till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, 
bearbetning, ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande, 
spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller 
samkörning, blockering, radering eller förstöring. Dataskyddsförordningen 
bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU, det så kallade 
dataskyddsdirektivet. 
 
I dataskyddsförordningen finns regler för hur personuppgifter får 
behandlas. Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till de 
registrerade. Det finns också regler om säkerhet och rättelse av felaktiga 
uppgifter.  
I PuL tydliggörs tre viktiga roller: 
 
Personuppgiftsansvarig 
Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med 
och medlen för behandlingen av personuppgifter. Normalt en juridisk 
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person, Försvarsförbundet centralt är personuppgiftsansvarigt och ansvarar 
för all personuppgiftsbehandling som sker inom förbundet. Föreningarna 
är endast medhjälpare i denna hantering.  Föreningarna har dock 
skyldighet att följa dataskyddsförordningen och förbundets 
personuppgiftpolicy. 

 
Personuppgiftsbiträde 
Den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges 
räkning. Regleras alltid i ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal. 
 
Dataskyddsombud 
Som fackförbund hanterar vi känsliga personuppgifter och måste därför 
utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudets roll är att på ett 
självständigt sätt kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom 
förbundet genom att informera, ge råd och följa upp hur vi hanterar 
personuppgifter, både i kansliet och i den lokala organisationen. 
Dataskyddsombudet ska också fungera som kontaktperson för 
Datainspektionen. 

 
Grundläggande krav på behandlingen av personuppgifter 
Den personuppgiftsansvarige ska se till att följande punkter följs 

a) personuppgifter behandlas bara om det är lagligt 
b) personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet 

med god sed 
c) personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och 

berättigade ändamål 
d) personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är oförenligt 

med det för vilket uppgifterna samlades in 
e) de personuppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i 

förhållande till ändamålen med behandlingen 
f) inte fler personuppgifter behandlas än som är nödvändigt med 

hänsyn till ändamålen med behandlingen 
g) de personuppgifter som behandlas är riktiga och, om det är 

nödvändigt, aktuella 
h) alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta, blockera eller utplåna 

sådana personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga med 
hänsyn till ändamålen med behandlingen 

i) personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är 
nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. 

 
Undantag och andra lagar 
Dataskyddsförordningen gäller inte för rent privat behandling av 
personuppgifter. Det finns också undantag med hänsyn till 
offentlighetsprincipen samt tryck- och yttrandefriheten. 
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Behandling av personuppgifter 
Behandling av personuppgifter avser varje åtgärd eller serie av åtgärder 
som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg 
eller inte. Här avses till exempel insamling, registrering, organisering, 
lagring, bearbetning, ändring, återvinning, inhämtande, användning, 
utlämnande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, 
sammanställning eller samkörning, blockering, radering eller förstöring.  
Känsliga personuppgifter (särskilda kategorier av 
personuppgifter) 
Det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar eller rör 

a) ras eller etniskt ursprung 
b) politiska åsikter 
c) religiös eller filosofisk övertygelse  
d) medlemskap i fackförening 
e) hälsa  
f) sexualliv 
g) biometriska uppgifter (t.ex. fingeravtryck) 

 
Uppgifter av den art som anges ovan betecknas i dataskyddsförordningen 
som känsliga personuppgifter. Det finns dock några undantag från förbudet 
mot behandling av känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter får 
behandlas  

a) om den registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke till 
behandlingen eller på ett tydligt sätt offentliggjort uppgifterna. 

b) om behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige 
skall kunna fullgöra sina skyldigheter eller utöva sina rättigheter 
inom arbetsrätten, den registrerades eller någon annans vitala 
intressen skall kunna skyddas och den registrerade inte kan lämna 
sitt samtycke eller rättsliga anspråk skall kunna fastställas, göras 
gällande eller försvaras. 

c) av ideella organisationer med politiskt, filosofiskt, religiöst eller 
fackligt syfte får inom ramen för sin verksamhet behandla känsliga 
personuppgifter om organisationens medlemmar. Känsliga 
personuppgifter får dock lämnas ut till tredje man bara om den 
registrerade uttryckligen har samtyckt till det. 
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