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Inledning
Sedan 1998 har behandlingen av personuppgifter i Sverige reglerats genom Personuppgiftslagen,
PUL. Den 25 maj 2018 träder istället Dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft och gäller som lag i alla
EU:s medlemsländer. Syftet med GDPR är att stärka den enskildes rättigheter och värna om den
personliga integriteten genom att behandlingen av personuppgifter regleras hårdare och mer
tydligt och att regleringen gäller lika oavsett hur uppgifterna lagras. Även om den nya lagen

innehåller mycket som fanns redan i PUL så är det en hel del som är nytt och som kan medföra
stora skillnader i hur ett företag eller förening ska hantera personuppgifter.
GDPR gäller för alla som behandlar personuppgifter, dvs företag, föreningar, organisationer,
myndigheter och i de flesta fall även privatpersoner om det inte handlar om en helt privat
hantering av uppgifterna för eget bruk.
I den här texten har vi applicerat den nya lagen på förhållandet mellan dig och SödRa och hur vi
behandlar dina personuppgifter men samma lag gäller oavsett var du är medlem och oavsett varför
någon samlar in och bearbetar dina personuppgifter.
Grunden i GDPR är att all behandling av personuppgifter ska ha ett legalt stöd, dvs den ska uppfylla
något av de rättsliga krav som ställs för att behandlingen ska få ske. I lagen finns sex olika krav
definierade som gäller i olika sammanhang men för en förening är det ett par som främst är
tillämpliga: samtycke och fullgörande av avtal. I GDPR sägs också att det är också viktigt att så få
uppgifter som möjligt lagras, dvs inga uppgifter ska lagras för att dom ”kan vara bra att ha till något
sen” utan att all lagring och behandling av personuppgifter ska vara tydligt motiverad och
dokumenterad i förväg. Lagringen ska inte heller ske längre än vad som är nödvändigt för att uppnå
syftet med bearbetningen.
En annan viktig princip är att du alltid ska veta vilka uppgifter vi registrerar, vad dom används till,
vilka som kan se dom och hur länge vi sparar dom. Det har du rätt att få reda på innan du anmäler
dig till något, eller lämnar ifrån dig några uppgifter. Du har också rätt att få reda på om några villkor
förändras och du har rätt att få reda på om, och i så fall vilka uppgifter som vi har registrerat om
dig. Enligt GDPR har du också rätten att få de uppgifter som vi lagrat om dig raderade om de inte
behövs för att SödRa ska kunna fullgöra några förpliktelser där uppgifterna krävs.
Den här informationstexten beskriver hur SödRa behandlar dina personuppgifter och vilka
rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som
•
•
•
•
•
•
•
•
•

är medlem hos SödRa
har ett inloggningskonto till SödRas hemsida
får SödRas medlemstidning eller annan information från klubben
anmäler till, eller deltar i SödRas kurser och medlemsträffar eller lokaltrafiknätet
begärt information om föreningens verksamhet eller fyllt i en intresseanmälan, t.ex på en
mässa eller i annat sammanhang
är funktionär inom föreningen
deltar i tävlingar/contests som SödRa anordnar eller deltar i
utnyttjar SödRas QSL-service
på annat sätt kommunicerar med SödRa, t.ex via e-post

Din integritet är viktig för oss Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om
dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.
Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina
personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av
denna informationstext.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter)
kan kopplas till dig, t ex namn, adress, bild, personnummer, IP-adress, anropssignal eller e-

postadress. Det är endast information om nu levande personer som skyddas av dataskyddsförordningen.

Vad menas med ”behandling” av personuppgifter?
All hantering av personuppgifter, t.ex insamling, registrering, lagring, bearbetning, ändring,
sammanställningar, listor, användning i verksamheten, utlämning och spridning på olika sätt är att
behandla personuppgifter. Ett föra ett medlemsregister är alltså helt klart att behandla
personuppgifter. Även att skicka personuppgifter med e-post är att behandla personuppgifter.
Datainspektionen beskriver det så här: När ett någon gör något med dina personuppgifter heter
det att dina personuppgifter "behandlas".
Enkelt uttryckt kräver all befattning med personuppgifter att man har lagligt stöd för det om det
inte är enskild persons register för eget bruk, t.ex släktforskning, kontakter i telefonen eller
adressbok.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?
Här nedan förklarar vi hur dina personuppgifter används i olika sammanhang för att vi ska kunna
administrera ditt medlemskap och ge dig bästa service och valuta för din medlemsavgift.
- När du blir medlem hos SödRa
När du blir medlem hos SödRa registrerar vi de kontaktuppgifter som du själv lämnar till oss,
genom formulär på hemsidan , www.sk0qo.se, e-post eller på annat sätt:
•
•
•

Ditt namn, adress, e-postadress, datum för betalning av medlemsavgiften, födelseår, ev
amatörsignal och ev telefonnummer och en medlemskategori.
Referens till den fullbetalande medlemmen, om du är familjemedlem
Referens till den person som har föräldraansvar, om medlemmen är minderårig.

Vi registrerar dina personuppgifter för att kunna
•
•
•
•

administrera ditt medlemskap
skicka ut medlemsinformation, inbetalningskort och medlemstidning
kontakta dig om behov av det skulle uppstå
redovisa antalet medlemmar, i vilken kommun medlemmarna bor och deras ålder i
samband med ansökningar om olika bidrag

I samband med att inbetalningskorten för medlemsavgiften skickas ut händer det att vi får
obeställbara försändelser i retur, t.ex om du flyttat men glömt anmäla den nya adressen till oss. Vi
kan då försöka att hitta en ny adress genom att söka i publikt tillgängliga register, t.ex hos Eniro
eller Hitta. I de fall vi hittar en ny, aktuell, adress kan vi uppdatera vårt medlemsregister med den
nya adressen för att du inte ska gå miste om någon föreningsinformation.
Om du betalar din medlemsavgift, eller andra avgifter, via bank eller internetbank så finns uppgift
om ditt kontonummer som arkiveras när vi bokför din inbetalning.
Om du anmäler dig till en kurs hos SödRa och betalar kursavgift, eller betalar kursmaterial, så
registrerar vi dina kontaktuppgifter som du själv lämnar till oss, genom formulär på hemsidan,
www.sk0qo.se, med e-post eller på annat sätt:

•

Ditt namn, adress, e-postadress, datum för betalning av avgiften, födelseår, ev amatörsignal
och ev telefonnummer.

Det gör vi för att kunna
•
•
•

ha en förteckning över kursdeltagare
komma i kontakt med deltagarna vid ev förändringar i programmet
redovisa antal kursdeltagare, och ev vilken kommun de bor i, vid ansökan om olika bidrag

Rättslig grund för behandlingen:
Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av ”fullgörande av avtal” när vi anordnar olika
aktiviteter eller erbjuder olika medlemsförmåner som t.ex QSL-service eller medlemstidningen.
När det gäller det interna arbetet inom styrelsen kan vi också behandla uppgifterna med stöd av
vad som i lagen kallas ”intresseavvägning” dvs när behandlingen har ett berättigat intresse, i det
här fallet att använda dina uppgifter för vår interna planering, statistik och för att marknadsföra
oss, t.ex genom olika aktiviteter eller arrangemang i klubbens regi och där vi bedömer att
behandlingen inte är negativ för dig.
Lagringstid: Vi sparar uppgifter om dig under den tid som du är medlem och upp till 24 månader
efter din senaste inbetalning av medlemsavgift. Under året efter att ditt medlemskap upphört kan
uppgifterna vara underlag för att påminna dig om att medlemskapet upphört och att informera dig
om kommande aktiviteter.
- När du deltar i aktiviteter anordnade av SödRa
När du deltar i de aktiviteter som SödRa anordnar spar vi de kontaktuppgifter som du själv lämnar
till oss, vanligen genom att du antecknar din anropssignal och förnamn i vår ”loggbok”.
Om du deltar i föreningsårsmöte och är röstberättigad så sparas din anropssignal och namn i
röstlängden som sparas för framtiden tillsammans med årsmötesprotokollet.
Om du anmäler dig till en aktivitet som kräver föranmälan sammanställer vi anmälningarna till en
lista för att veta hur många, och vilka, deltagare som är anmälda.
Vi registrerar dina personuppgifter för att
•
•
•
•
•
•

få statistik över deltagandet i våra arrangemang
kunna söka de bidrag som finns från kommun och olika bildningsförbund eller
organisationer
som grund för planeringen av kommande aktiviteter få en uppfattning om vilka
arrangemang som drar flest besökare
kunna få en historisk bild av föreningens verksamhet.
kunna administrera anmälningar etc
kunna dokumentera närvaro vid möten där detta är av betydelse

Rättslig grund för behandlingen:
Vi behandlar dina personuppgifter (anropssignalen och ev förnamn) med stöd av ”samtycke”
eftersom du själv väljer om du vill lämna ditt namn och din anropssignal.
När det gäller årsmötesprotokoll och röstlängd behandlar vi dina personuppgifter med stöd av
”intresseavvägning” för vårt berättigade intresse att dokumentera delar av SödRas aktiviteter och
historia för framtiden. Föreningen har också en skyldighet att spara mötesprotokoll och

årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, bokföring och bokslut och andra dokument som speglar
föreningens förvaltning i minst sju år.
- När du deltar i vårt lokaltrafiknät över radio
När du deltar i vårt lokaltrafiknät som sänds över radio antecknar den funktionär som leder
trafiknätet din anropssignal som du själv lämnar till oss över radio.
Vi registrerar din anropssignal för att
•
•

det är tradition att föra en loggbok över de kontakter man haft via radio
få statistik över deltagandet i lokaltrafiknätet

Uppgifterna sparas inte inom föreningen utan i förekommande fall endast av den privatperson som
leder trafiken vid det aktuella tillfället. Vanligen raderas de inom en månad efter samtalstillfället
om inte den som lett nätet har personliga skäl att spara dem längre.
Rättslig grund för behandlingen:
Dina personuppgifter (anropssignalen och ev förnamn) behandlas med stöd av ”samtycke”
eftersom du själv väljer om du vill lämna din anropssignal.
- När du utnyttjar QSL-förmedlingen som SödRa erbjuder
När du utnyttjar QSL-förmedlingen som SödRa erbjuder så behandlar klubben dina QSL-kort, med
anropssignal och ev förnamn, som du lämnar till oss. Korten samlas in och sänds till SSA för vidare
distribution till mottagaren. På motsvarande sätt hämtar klubben de kort som skickas till dig från
SSA och sorterar och gör korten tillgängliga för upphämtning av dig vid de olika föreningsaktiviteter
som anordnas.
Anropssignalen för de personer som har QSL-kort att hämta publiceras då och då på föreningens
hemsida som en påminnelse om att det finns kort att hämta. Den informationen uppdateras vid
nästa inventering av ”QSL-lådan”.
Ingen annan behandling sker av kort eller uppgifter från dem.
Hur länge sparas informationen?
Korten finns bara hos föreningen tills de lämnas vidare till SSA eller i omvänd riktning, från det att
de hämtas hos SSA och till dess att du hämtar dem.
Rättslig grund för behandlingen:
Vi hanterar dina personuppgifter (anropssignalen och ev förnamn) med stöd av ”samtycke”
eftersom du själv väljer om du vill lämna och ta emot QSL-kort via föreningen.
- När du använder föreningens anropssignaler
När du använder föreningens anropssignal(er) så förväntas du föra loggbok över dina kontakter
med andra stationer. I de flesta fall skickas sedan QSL-kort till motstationen som bekräftelse på
kontakten. I loggboken kan du välja att ange din anropssignal men det finns inget krav att göra
detta.
På motsvarande sätt kan ditt namn och anropssignal förekomma på QSL-kort som skickas från
motstationen till SödRa när du använt föreningens radioutrustning/anropssignal(er).
Hur länge sparas informationen?

Loggbokens uppgifter sparas för framtiden. QSL-kort från den station som kontaktades kan komma
många år efter kontakten liksom önskemål om att erhålla en ny bekräftelse på kontakten. Därför
måste uppgifterna finnas kvar.
QSL-kort med SödRas anropssignal(-er) sparas för framtiden av historiska skäl.
Rättslig grund för behandlingen:
Vi hanterar dina personuppgifter (anropssignal) med stöd av ”samtycke” eftersom du själv väljer
om du vill använda, och föra in, din anropssignal i loggar vid användning av föreningens
anropssignaler.
Arkiveringen av de QSL-kort som har någon av SödRas anropssignaler sker med stöd av vad som i
lagen kallas ”intresseavvägning” dvs för vårat berättigade intresse av att dokumentera delar av
SödRas aktiviteter och historia för framtiden och att vi bedömer att det inte innebär något negativt
för dig.
- När du deltar i tävlingar (tester) över radio som SödRa är med i
När du deltar i tävlingar/tester via radio där föreningens anropssignal används gäller det som
anges ovan vid ”När du använder föreningens anropssignaler”.
Därutöver:
Uppgift om din anropssignal skickas till den som anordnat tävlingen som en del av
resultatredovisningen.
Din anropssignal och namn kan också komma att publiceras på hemsidan och i SödRas
medlemstidning i samband med att tävlingsresultaten redovisas.
Hur länge sparas informationen?
Se ovan vid ”När du använder föreningens anropssignaler”.
Rättslig grund för behandlingen:
Vi hanterar dina personuppgifter (anropssignalen och ev förnamn) med stöd av ”samtycke”
eftersom du själv väljer om du vill lämna din anropssignal. Föreningen kan också ha ett åtagande
att redovisa vilka som deltagit för föreningens räkning när tävlingsresultat ska redovisas.
- När du får vår tidning utan att vara medlem
Som en service och för informationsutbyte skickar vi ut vår föreningstidning till ett antal andra
amatörradioföreningar och en del andra samarbetspartners. I de fallen finns deras namn och
adress lagrade i medlemsregistret.
Rättslig grund för behandlingen:
Sådan publicering sker med stöd av vad som i lagen kallas ”intresseavvägning” dvs när
behandlingen har ett berättigat intresse för att ge SödRa möjligheten att informera om sin
verksamhet och vi bedömer att publiceringen inte är till nackdel för någon enskild.
Hur länge sparas informationen?

Uppgifterna sparas så länge det är berättigat för utskicken eller tills den registrerade anmäler att de
inte längre vill ha vår föreningstidning eller annan information om föreningen eller att de av annan
anledning vill att uppgifterna tas bort.
- När du deltar som funktionär inom föreningen
När du deltar som funktionär i föreningsarbetet kan det ibland vara nödvändigt att medlemmar
eller andra kan se vem de ska kontakta i olika sammanhang. Därför kan dina kontaktuppgifter,
namn, anropssignal och telefonnr/e-post, komma att publiceras i tidningen eller på hemsidan,
www.sk0qo.se. Uppgiften kan också komma att publiceras i föreningens årsredovisning/
verksamhetsberättelse.
Rättslig grund för behandlingen:
Sådan publicering sker med stöd av vad som i lagen kallas ”intresseavvägning” dvs när
behandlingen har ett berättigat intresse för att ge medlemmarna möjlighet att kontakta rätt
funktionär och vi bedömer att det inte medför något negativt för den registrerade.
Hur länge sparas informationen?
Uppgiften kan komma att publiceras under den tid du är funktionär eller så länge det har ett
berättigande. Efter det tas uppgiften bort. Detta gäller dock inte årsberättelsen och i
förekommande fall redan publicerade utgåvor av tidningen.
- När du begär inloggningsuppgifter till föreningens hemsida
När du begär inloggningsuppgifter till vår hemsida, www.sk0qo.se, så registreras ditt förnamn och
första bokstaven i efternamnet, din anropssignal och e-postadress i hemsidans användarregister.
Samtidigt genereras ett slumpmässigt skapat lösenord som skickas till dig med e-post.
Vi registrerar dina personuppgifter för att
•
•

du ska kunna logga in på medlemssidorna
kunna skicka användarnamn och tillfälligt lösenord för den första inloggningen till dig

Lösenordet lagras inte i klartext utan det är krypterat i webb-servern. Du kan också själv byta ditt
lösenord när du är inloggad och du uppmanas byta det tillfälliga lösenordet vid första besöket.
Hur länge sparas informationen?
Uppgifterna lagras så länge du är medlem i föreningen och raderas inom två månader efter att ditt
medlemskap upphört.
Rättslig grund för behandlingen:
Vi hanterar dina personuppgifter (anropssignalen och ev förnamn) med stöd av ”samtycke”
eftersom du själv väljer om du vill lämna dina uppgifter till oss.
- När du begärt information om SödRas verksamhet
Om du begär mer information om SödRa och dess verksamhet, genom att t.ex fylla i en
intresseanmälan på en mässa eller liknande, så använder vi de uppgifter du själv angivit för att
kontakta dig och ge dig de önskade uppgifterna. Därefter raderas de inom en månad.
Rättslig grund för behandlingen:

Vi hanterar dina personuppgifter (namn, adress och ev telefonnr och anropssignal) med stöd av
”samtycke” eftersom du själv väljer om du vill lämna dina uppgifter till oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med
insamlingen och behandlingen. Uppgifterna i medlemsregistret raderas senast 24 månader efter
din senaste inbetalning av medlemsavgiften.
I samband med att artiklar om olika föreningsaktiviteter och arrangemang, resultatlistor osv,
publiceras i medlemstidningen eller på hemsidan så kan uppgifter med namn och/eller
anropssignal ev också med bild, förekomma. Det gäller även i samband med att årsberättelser och
liknande sammanställningar görs.
När du betalar olika avgifter eller annat till föreningen via vårt post- eller bankgiro får vi reda på
ditt kontonummer. Uppgifter som vi fått på detta sätt som används i bokföringen är vi enligt lag
skyldiga att spara i sju år. Därefter kan de raderas.
Rättslig grund för behandlingen:
Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av ”fullgörande av avtal” när det gäller
medlemsregistret och hemsidan. När det gäller artiklar och sammanställningar enligt ovan är det
med stöd av ”intresseavvägning” för våra berättigade intressen att dokumentera delar av SödRas
aktiviteter och historia för framtiden. När det gäller bokföringsunderlag är SödRa skyldiga att
arkivera materialet enligt bokföringslagen.
Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?
SödRa lämnar aldrig ut dina personuppgifter till en tredje part, t.ex andra föreningar, företag eller
för extern marknadsföring. Vi kan dock vid behov komma att lämna ut valda personuppgifter till
följande kategorier av mottagare:
•
•

Samarbetspartner i samband med att vi arrangerar kurser
Kommuner eller organisationer i samband med ansökan om bidrag

Inom SödRas styrelse kan alla styrelsemedlemmar ta del av den aktuella medlemsförteckningen.
Förteckningen hanteras varsamt och sprids inte utanför styrelsen.
Uppgifterna i medlemsregistret är endast tillgängliga för den i styrelsen som ansvarar för
uppdateringar av registret och teknikansvarig.
Användarnamn och lösenord för tillgång till föreningens hemsida är tillgängliga för den i styrelsen
som ansvarar för uppdateringar av medlemsregistret och för webmaster.
Personuppgifter som SödRa ansvarar för kan också vara åtkomliga för anställda, både inom och
utanför EU/EES, hos det företag som driver webb-hotellet.

Hur skyddar vi dina uppgifter?
Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att
skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för
informationssäkerhet. Endast den person i styrelsen som ansvarar för uppdateringen av

medlemsregistret och teknikansvarig har tillgång till registret. Vi loggar dessutom händelser i våra
IT system och arkiverar data utan automatisk sökbarhet när dina personuppgifter måste lagras en
längre period (t ex enligt bokföringslagen).

Om ”Cookies”
När du besöker vår webbplats spar vi så kallade cookies på din dator. Det är små textfiler som inte
kan sprida virus eller annan skada och vi använder dem endast för att få besöksstatistik och se vilka
artiklar och sidor på webbplatsen som intresserar besökarna. Vi delar inte med oss av någon sådan
information till annan part eller andra webplatser men använder Googles verktyg för
besöksstatistiken. För mer information om hur vi använder cookies, se mer information på
hemsidan www.sk0qo.se där mer information finns.

Dina rättigheter
Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter
kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.
Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina
personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som i så fall behandlas
Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse – du har rätt att invända mot
behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas
Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat
företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv
tillhandahållit oss.
Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679. Där finns informationen
på flera olika språk.
Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med
dataskyddslagstiftningen ber vi dig att omgående kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter
nedan. Det är viktigt för oss att du känner förtroende för hur vi hanterar dina uppgifter och att du
får korrekt information när du har frågor.
Om du ändå inte är nöjd med hur vi hanterar dina frågor kan du klaga till Datainspektionen som är
svensk tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter
Södertörns Radioamatörer (org. nr. 802453-8269) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av
dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras,
kontakta oss genom en skriftlig, egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:
Södertörns radioamatörer
Oxnövägen 6, 137 96 Gålö

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn och adress, gärna också din anropssignal och epostadress om du har en sådan, och beskriver vad du vill veta. Du kan också skriva hur du vill ha
svaret. Normalt lämnar vi över det personligen i samband med ett föreningsmöte men vi kan också
skicka det till din bostadsadress. Det är viktigt för oss att du får rätt information och att endast du
själv får tillgång till information som rör dig.

Uppdatering av den här informationstexten
Denna informationstext uppdaterades senast den 12 maj 2018 och kan komma att ändras. Om vi
gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i
kraft genom att publicera en ny version på vår webbplats, www.sk0qo.se.
Södertörns Radioamatörer 180512

