
Personuppgi+spolicy

Personuppgi+shanteringen	  hos	  Psykiatriska	  riksföreningen	  för	  sjuksköterskor	  
(PRF)	  sker	  i	  enlighet	  med	  EU:s	  Dataskyddförordning	  (GDPR,	  General	  Data	  
ProtecCon	  RegulaCon)	  som	  blir	  svensk	  lag	  den	  25	  maj	  2018.	  
Dataskyddsförordningen	  innehåller	  regler	  om	  hur	  man	  får	  behandla	  
personuppgi+er.	  Förordningen	  börjar	  gälla	  den	  25	  maj	  2018	  och	  ersäNer	  då	  
personuppgi+slagen	  (PuL).	  Psykiatriska	  riksföreningen	  för	  sjuksköterskor	  är	  
personuppgi+sansvarig	  för	  behandlingen	  av	  personuppgi+er	  som	  sker	  inom	  
ramen	  för	  föreningens	  verksamhet.	  

Dataskyddförordningen	  stärker	  räPgheterna	  för	  enskilda	  personer,	  bland	  
annat	  ställs	  strängare	  krav	  på	  aN	  företag	  och	  andra	  organisaConer	  ska	  
informera	  om	  hur	  de	  hanterar	  enskildas	  personuppgi+er.

Dina	  rä3gheter

• Du	  har	  räN	  aN	  veta	  vilka	  personuppgi+er	  vi	  lagrar,	  hur	  länge	  och	  varför	  vi	  
gör	  det.

• Du	  kan	  begära	  räNelse	  eller	  radering	  av	  felakCga	  personuppgi+er.
• Vi	  ber	  inte	  om	  fler	  personuppgi+er	  än	  nödvändigt.
• Vi	  sparar	  inte	  dina	  uppgi+er	  längre	  än	  nödvändigt.
• Vi	  informerar	  dig	  om	  varför	  vi	  samlar	  in	  vissa	  personuppgi+er,	  

exempelvis	  vid	  konferensanmälningar	  och	  ansökningar	  Cll	  sCpendier.
Läs	  mer	  om	  dina	  räPgheter	  på	  datainspekConens	  hemsida:	  hNps://
www.datainspekConen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-‐
registrerades-‐raPgheter/	  

Varför	  behandlar	  vi	  dina	  personuppgi+er?

För	  aN	  föreningen	  ska	  kunna	  bedriva	  sin	  medlemsverksamhet	  behöver	  vi	  
behandla	  medlemmarnas	  personuppgi+er	  Cll	  olika	  ändamål	  kopplade	  Cll	  
verksamheten.	  Föreningen	  är	  personuppgi+sansvarig	  för	  behandlingen	  av	  de	  
personuppgi+er	  som	  sker	  vid:	  

Medlemskap
Avtal	  är	  den	  lagliga	  grund	  för	  hantering	  av	  personuppgi+er	  som	  du	  lämnar	  för	  
aN	  ansöka	  om	  medlemskap	  i	  PRF.	  De	  personuppgi+er	  du	  lämnar	  används	  för	  
aN	  administrera	  diN	  medlemskap	  och	  för	  aN	  du	  ska	  kunna	  få	  ta	  del	  av	  
medlemsförmåner.	  Behandling	  av	  personuppgi+er	  vid	  medlemsadministrering	  
(fakturering	  och	  dylikt)	  sker	  i	  samarbete	  med	  Vårdförbundet.	  
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De	  personuppgi+er	  vi	  behandlar	  är:	  Personnummer,	  för-‐	  och	  e+ernamn,	  
adress,	  arbetsplats,	  telefonnummer	  och	  mailadress.

Personuppgi+erna	  behandlas	  enligt	  Dataskyddsförordningen	  (GDPR).	  Du	  kan	  
när	  som	  helst	  be	  aN	  få	  dina	  personuppgi+er	  räNade	  eller	  be	  aN	  få	  bli	  
borNagen	  ur	  vårt	  medlemsregister.	  Vid	  uNräde	  spar	  vi	  dina	  medlemsuppgi+er	  i	  
eN	  år,	  sedan	  tas	  de	  bort.	  

Konferens
Avtal	  är	  den	  lagliga	  grund	  för	  hantering	  av	  de	  personuppgi+er	  som	  du	  lämnar	  i	  
samband	  med	  diN	  deltagande	  vid	  våra	  konferenser.	  Uppgi+erna	  är	  nödvändiga	  
för	  aN	  vi	  ska	  kunna	  administrera	  din	  medverkan	  vid	  konferensen.	  
Personuppgi+erna	  behandlas	  enligt	  Dataskyddsförordningen	  (GDPR)	  och	  
Personuppgi+slagen	  (PuL).	  Dina	  personuppgi+er	  kan	  komma	  aN	  användas	  för	  
aN	  skicka	  ut	  inbjudan	  Cll	  nästa	  konferens,	  däre+er	  raderar	  vi	  dina	  
personuppgi+er.	  Du	  kan	  när	  som	  helst	  be	  aN	  få	  dina	  personuppgi+er	  räNade	  
eller	  borNagna.

SBpendier
Personuppgi+er	  som	  du	  lämnar	  i	  denna	  ansökan,	  eller	  som	  registreras	  i	  övrigt	  
inom	  ramen	  för	  ansökningsförfarandet,	  behandlas	  av	  personuppgi+sansvariga	  
(styrelsen	  i	  PRF),	  för	  aN	  pröva	  din	  räN	  Cll	  bidrag	  och	  för	  övrig	  
bidragsadministraCon.	  Personuppgi+erna	  kan	  även	  komma	  aN	  behandlas	  för	  
aN	  sC+elsen/föreningen	  ska	  kunna	  uppfylla	  sina	  förpliktelser	  enligt	  lag,	  annan	  
förfaNning	  eller	  myndighetsbeslut.	  Sådan	  behandling	  kan	  vara	  behandling	  för	  
aN	  uppfylla	  kraven	  enligt	  bokföringslagsC+ningen	  eller	  penningtväNslagen,	  
rapportering	  Cll	  SkaNeverket,	  Polismyndigheten,	  Kronofogdemyndigheten,	  
FinansinspekConen	  och	  andra	  myndigheter.

E-‐post	  och	  beställningar	  av	  material
När	  du	  skickar	  e-‐post	  Cll	  adresser	  @psykriks.se	  får	  vi	  kanske	  Cllgång	  Cll	  
uppgi+er	  om	  dig.	  DeNa	  gäller	  också	  om	  du	  beställer	  vår	  brosch	  eller	  annat	  
material	  från	  hemsidan.	  Då	  får	  vi	  Cllgång	  Cll	  bland	  annat	  namn	  och	  
fakturaadress.	  Avtal	  är	  den	  lagliga	  grund	  för	  denna	  hantering.	  Vi	  gallrar	  e-‐post	  
konCnuerligt.

Kommentarspolicy	  sociala	  medier
PRF	  tar	  bort	  kommentarer	  och	  länkar	  som	  strider	  mot	  föreningens	  stadgar.	  Vi	  
kan	  också	  radera	  kommentarer	  som	  inte	  är	  relevanta	  för	  diskussionen,	  
innehåller	  personuppgi+er,	  kränkande	  språk,	  personliga	  påhopp,	  
ryktesspridning,	  kommersiella	  länkar	  och	  utannonsering	  av	  tjänster.	  Vi	  



förbehåller	  oss	  räNen	  aN	  blockera	  användare	  som	  inte	  respekterar	  vår	  
kommentarspolicy.	  

Publicering	  på	  hemsidan	  eller	  i	  sociala	  medier
När	  PRF	  publicerar	  innehåll	  på	  sin	  hemsida	  eller	  i	  sociala	  medier	  sker	  det	  med	  
utgångspunkt	  med	  stöd	  av	  den	  lagliga	  grunden	  för	  intresseavvägning	  eller	  i	  vissa	  fall	  
laglig	  grund	  för	  samtycke.	  För	  aN	  publicering	  ska	  vara	  beräPgad	  krävs	  aN	  behovet	  
av	  aN	  visa	  föreningens	  verksamhet	  väger	  tyngre	  än	  aN	  personerna	  på	  bilderna	  har	  
av	  skydd	  för	  sina	  personuppgi+er.

Inget	  kränkande	  material	  får	  publiceras	  på	  hemsida	  eller	  i	  sociala	  medier.	  Om	  PRF	  
får	  kännedom	  om	  aN	  bilder	  eller	  annat	  material	  upplevs	  som	  kränkande	  ska	  
föreningen	  så	  snabbt	  som	  möjligt	  avpublicera	  deNa	  material.
 
MedlemsBdning	  (Psyche)
När	  PRF	  behandlar	  personuppgi+er	  vid	  administrering	  av	  medlemsCdningen	  Psyche	  
och	  vid	  behov	  delar	  dessa	  med	  betrodda	  samarbetspartners	  såsom	  tryckeri	  och	  
distributör,	  sker	  deNa	  med	  utgångspunkt	  av	  den	  lagliga	  grunden	  för	  avtal	  
(prenumeraCon).
 
Har	  du	  övriga	  frågor	  gällande	  hur	  vi	  hanterar	  personuppgi+er	  mejla	  Cll	  
styrelse@psykriks.se
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