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Kan du få fem i rad med dina dataskyddsrutiner?

Vi har utbildat våra
rekryterare och vår
personal i varför vi

samlar in uppgifter om
medlemmar.

Alla i personalen,
särskilt kommunika-
tionsavdelningen, vet
hur de ska agera om vi
drabbas av en dataläcka
och måste tala om det
för våra medlemmar.

Vi har undersökt hur vi
på enklast sätt kan
kommunicera om vi

använder persondata vid
insamlingskampanjer

och reklam.

När en medlem går ut
föreningen tas den bort
ur våra medlemsregister

inom en vecka.

Vid våra medlemsträffar
och event har vi rutin på
att fråga personer om de
vill vara med på bild
innan vi fotograferar.

Alla i vår organisation
är trygga i sin kunskap
om dataskydd, och i att

de förstår hur vår
organisation använder

persondata.

Många uppgifter vi
samlar in från våra

medlemmar, samlar vi
in med ändamålet att
lättare kunna söka

bidrag.

Vi har utbildat vår
personal i dataskydd, så
att de vet att dataskydd
är en mänsklig rättighet
och varför den är viktig.

Om någon i personalen
vill veta vilka persondata
som finns registrerad

om denne, är det lätt att
ta fram informationen
ur våra administrativa

system.

I vår föreningen är det
ett krav att medlemmar
uppger personnummer

när de går med.

Våra medlemmar måste
uppge telefonnummer,

e-postadress och
hemadress så att vi kan
nå dem när hur vi vill.

Vi har sett till att våra
öppna tjänster, till

exempel vår webbplats,
har tydlig information
om webbanalys, TLS

och andra
dataskyddsfunktioner.

När vi ordnar aktiviteter
bokför vi de deltagande
medlemmarnas kön och
personnummer för att
det är ett krav från våra
offentliga bidragsgivare.

Våra administrativa
system dataminimerar

så att bara den
informationen om varje
anställd bokförs som

lagen kräver.

Ingen i vår organisation
är rädd för att

medlemmar kan
komma att vilja utöva
sin rätt till dataskydd.

Vi har gjort en
förteckning över vilka
IT-system vi använder,
och vilka som levererar

våra IT-tjänster.

Vår organisation arbetar
med jämställdhet och

för statistik över
anställdas ursprung och
bakgrund, vilket de

anställda samtyckt till.

Vi skickar information
om våra aktiviteter även
till de som inte lämnat
kontaktuppgifter till
oss, till exempel om vi
blir tipsade om att
någon kan vara
intresserad.

Det händer att vi
använder information
om våra medlemmar
eller våra anställda för
att utforma effektivare
riktade kampanjer.

Det är uppenbart för
våra medlemmar och
projektdeltagare att
deras persondata kan
användas för att skapa
underlag för framtida
projekt och kampanjer.

Vi samlar in persondata
om dem som deltar i
våra projekt för att

bättre kunna
marknadsföra våra
kommande projekt.

När en medlem går ut
föreningen tas den bort
ur våra medlemsregister
efter ett tag, ibland så
lång tid som ett år.

Vid våra årsmöten
registrerar vi inte bara
att de närvarande är

medlemmar, utan även
deras identiteter, även
då de inte innehar
förtroendeposter.

Om en medlem vill veta
vilka uppgifter vi har

registrerat om personen,
har vi inga problem att
hjälpa medlemmen.

När vi tar emot
donationer samlar vi in
uppgifter om givare som
kan vara bra om vi vill
ha en reklamkampanj.

• Kan du hitta fem rutor i rad sommedför extra höga krav på information till privatpersoner och dessutom kräver samtyc-
ke från privatpersoner?

• Vilka rutor beskriver inte din organisation alls?


