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När GDPR börjar tillämpas - Vad händer då rent praktiskt för klubbens behandling av personuppgifter?
Klassiskt juristsvar - det beror på… Om klubben uppfyller kraven i personuppgiftslagen (PUL) idag så
påverkas man inte så mycket, kraven är i stora drag ganska lika. GDPR är lite skarpare i vissa krav på
“ordning och reda” och transparens. Klubben behöver dokumentera och följa upp mer än tidigare. Man
behöver också upprätta rutiner för incidentrapportering. När man upptäcker ett dataintrång (“data
breach”) i sitt system skall man rapportera till nationell tillsynsmyndighet (Datainspektionen, som snart
byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten) inom 72 timmar.

Behandling av personuppgifter är förbjudet - utom i de fall det är uttryckligen tillåtet.

Låter drastiskt, men så är det faktiskt redan med PUL och fortsättningsvis även i GDPR. Innebär det att
klubben alltså inte får ha ett medlemsregister? Nej, har ni rätt att hålla register idag så har ni det även
efter 25 maj 2018. Nedan är saxat ur förordningen (men samma principer gällde alltså även under
PUL):

1. Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor är
uppfyllt:

a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett
eller flera specifika ändamål.

b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att
vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den
personuppgiftsansvarige.

d) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för
den registrerade eller för en annan fysisk person.

e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den
personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje
parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter
och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är
ett barn.

Det är tillåtet för en klubb att ha ett medlemsregister, man kan t o m hävdas vara skyldig att hålla ett
sådant. Enligt stycket b) ovan är det tillåtet att behandla personuppgifter för att “fullgöra ett avtal…”. Så
är fallet för en förening. Föreningens stadgar utgör ett avtalsförhållande mellan föreningen och
medlemmen. Dessutom kan det förekomma fler avtal mellan föreningen och olika grupper av
medlemmar eller enskilda medlemmar. För att fullgöra plikter enligt dessa avtal måste föreningen ha ett
medlemsregister, bl a för att veta vem som är medlem. Medlemsregistret skall innehålla de
personuppgifter som behövs för att upprätthålla avtalets plikter, varken mer eller mindre. Vill ni använda
personuppgifter till något annat än vad som framgår av stadgar och andra avtal (som inte ligger inom



föreningens “kärnverksamhet” - syftet, enligt stadgarna) måste ni ha medgivande för detta från varje
registrerad.

Man måste informera den registrerade att man registrerar, vad man registrerar och hur man använder
de registrerade personuppgifterna. Som registerhållare skall klubben -

● veta med vilken laglig grund man för registret

● dokumentera vilka personuppgifter som registreras så att man, vid förfrågan, kan redogöra för
detta.

●  dokumentera hur registrerade personuppgifter behandlas så att man, vid förfrågan, kan
redogöra för detta.

● vid registrering informera den registrerade (“tydligt och lättförståeligt”)

○ att man registrerar personuppgifter

○ vilka personuppgifter man registrerar

○ hur man kommer att använda personuppgifterna

● ta bort personuppgifterna när man inte längre behöver behandla dem

På https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/ finns mycket
information gällande dataskyddsförordningen, GDPR.
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