
Jämtlands Lokalhistoriker och Släktforskare (JLS)

Policydokument för GDPR

Den 25 maj 2018 kommer den allmänna dataskyddsförordningen, GDPR (General Data 
Protection Regulation) att ersätta personuppgiftslagen (PUL) och tillämpas i svensk lag. 
GDPR, som är en EU-förordning, ställer högre krav på personuppgiftshanteringen och 
gäller för alla företag och organisationer som behandlar (samlar in, processar eller lagrar) 
personuppgifter som tillhör EU-medborgare, även om verksamheten befinner sig utanför 
EU-området.

Syftet med förordningen är att ytterligare stärka skyddet av den enskildes personuppgifter och 
samtidigt tillgodose den enskildes rätt att få åtkomst, få sina uppgifter korrigerade och rätt att få 
sina uppgifter raderade. Den enskilde har också rätt att bli informerad om vilka data som samlas 
in, i vilket syfte, lagringstid samt information om vilka som har åtkomst.

Föreningens policy:

 Föreningen har ett medlemsregister med namn, postadress, E-postadress och i vissa fall 
telefonnummer.

 Att ha ett medlemsregister med medlemmarnas namn och postadresser är en förutsättning 
för en normal föreningsverksamhet. Medlemsregistret är grund för medlemsavgifter och 
för utskick med post av tidningen JLS-Nytt.

 E-postadressen används dels till att skicka ut JLS-Nytt digitalt till de medlemmar som 
önskar det och dels, för att vid behov, enklare kunna nå medlemmar med information om 
medlemsmöten.

 Medlemsregistret administreras av föreningens kassör och finns i kassörens privata dator 
som ingen annan har tillgång till. Namnetiketter skrivs ut från medlemsregistret av 
kassören och lämnas till ansvarig i redaktionsgruppen för utskick av tidningen. E-
postadresser administreras även av ansvarig i programgruppen. E-post skickas ut med 
dold kopia så att ingen av medlemmarna kan få reda på vilka andra som är medlemmar.

 Föreningen registrerar varje medlem i medlemsregistret som har betalt medlemsavgiften 
med de personuppgifter som medlemmen har uppgivet. Medlemsregistret uppdateras 
varje år i samband med inbetalning av medlemsavgift. De som inte betalar medlemsavgift
senast den 1 juli, efter påminnelse, avförs från registret. Detsamma gäller för medlemmar 
som meddelar att de inte längre vill vara medlemmar. 

 JLS informerar sina medlemmar om GDPR i medlemstidningen och på hemsidan. Nya 
medlemmar informeras vid inträde i föreningen om dataskyddsförordningen. 

 Styrelsen har utsett föreningens kassör till personuppgiftsansvarig. Personuppgifts-
ansvarig är den som bestämmer ändamålen med och medlen för behandling av person-
uppgifter.



 Enligt GDPR har varje enskild medlem rätt att få veta vilka uppgifter som föreningen har 
i medlemsregistret. Föreningen är även skyldig att rätta felaktiga medlemsuppgifter. 
Personuppgiftsansvarig ger upplysning om uppgifterna i registret och rättar felaktigheter.

 JLS lämnar inte ut uppgifter om sina medlemmar till t.ex. annan förening.
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