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1.

GDPR – Allmänt och lagtext

Denna dokumentation avser redovisning och införande av EU-lagen GDPR, General Data
Protection Regulation, som kommer att införas den 25 maj 2018.
Dokumentationen behandlar organisationen Rotary’s verksamhet i Sverige, primärt för
klubbar och distrikt.

Bakgrund och syfte med lagen
Bakgrunden till den nya lagen är att den hittills gällande PersonUppgiftsLagen och annan
motsvarande lagstiftning i EU:s medlemsstater har bedömts vara otillräcklig för att skydda
EU-medborgarnas integritet när deras personuppgifter behandlas. Syftet med GDPR är att
skapa enhetliga regler för hela EU, att skydda medborgares rättigheter till sina egna data
samt att underlätta för företag som verkar i flera EU-länder. Den svenska regeringen har i
dagsläget tillsatt ett flertal utredningar som ska föreslå hur den svenska lagstiftningen på
området bäst ska anpassas till förordningen. Den viktigaste svenska lagstiftningen vid sida av
GDPR kommer att bli dataskyddslagen, som kompletterar GDPR och kommer att ersätta
PersonUppgiftsLagen i dess helhet.
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GDPRs Grundläggande Dataskyddsprinciper mm
I artikel 5 GDPR fastslås ett antal grundläggande dataskyddsprinciper. Den som är
personuppgiftsansvarig (se nedan) är skyldig att:
•

•

•
•
•
•
•

bara behandla personuppgifter om det finns en laglig grund för det och dessutom på
ett öppet och transparent sätt så att alla personer som man behandlar
personuppgifter om (de registrerade) känner till vilka personuppgifter som
behandlas, av vem, varför uppgifterna behandlas m.m.,
bara behandla personuppgifter för uttryckligt angivna och särskilda ändamål och inga
därmed oförenliga ändamål (det kan t.ex. handla om att administrera föreningsmedlemskap, att göra utskick om föreningsaktiviteter m.m.),
inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för att uppfylla de
angivna ändamålen,
vidta rimliga åtgärder för att se till att de behandlade personuppgifterna är korrekta
och uppdaterade,
inte behandla personuppgifterna längre än vad som krävs för att uppfylla ändamålet
och därefter radera dem,
vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda
personuppgifterna mot t.ex. obehörig åtkomst, samt
genom dokumentation och på andra sätt kunna visa hur man uppfyller principerna
ovan.

På basis av principerna ovan har de registrerade ett antal rättigheter gentemot den som
behandlar deras personuppgifterna. Några av de viktigaste rättigheterna är:
•
•
•
•

rätt till tydlig och transparent information i samband med att personuppgifter samlas
in om vem som behandlar den registrerades personuppgifter, för vilka ändamål m.m.,
rätt att på begäran få en komplett redovisning av vilka personuppgifter som den
personuppgiftsansvarige behandlar
rätt att få felaktig information korrigerad, och
rätt att under vissa förutsättningar få sina personuppgifter raderade.

Sanktioner mm.
En viktig nyhet med GDPR är att det är förenat med potentiellt väldigt höga sanktionsavgifter
att bryta mot förordningens regler. Företag kan t.ex. drabbas av sanktionsavgifter på upp till
4 % av sin omsättning vid allvarliga överträdelser.
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2.

GDPR för Rotary i Sverige

Omfattning av dokumentationen samt organisation Klubb-Distrikt-SRS samt
övriga entiteter.

SRS, huvudorganisation i Sverige
SRS, Svensk Rotary Service är en ideell förening vars medlemmar är Sveriges 10 Rotarydistrikt, representerade genom sina respektive guvernörer.
Huvudorganisationen internationellt är Rotary International som har sitt säte i Illinois, USA.
En Rotarymedlem är medlem i en Rotaryklubb. Rotaryklubben är medlem i Rotary
International
Ändamålet med SRS är:
att leda och samordna medlems-service till de svenska rotaryklubbarna. Medlemsservicen
omfattar bland annat att driva och vidareutveckla den distriktsgemensamma databasen och
tillhandahålla andra tjänster som klubbarna efterfrågar. Vidare är ändamålet att stödja
Rotarys stiftelser, fonder och andra distriktsgemensamma verksamheter.
I denna roll har SRS valt att i samarbete med övriga Rotary-entiteter i Sverige skapa dessa
instruktioner i syfte att Rotary i Sverige skall hantera lagen på likartat sätt.
Vidare avses med den distriktsgemensamma databasen systemet ClubAdmin. SRS
administrerar endaste ett datasystem.

Distrikt
Ett distrikt är en gruppering av ca 40-60 klubbar. I Sverige har vi 10 distrikt med f.n. 515
klubbar. Distrikten har ett nummer och dessa är, 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2370, 2380,
2390, 2400 samt 2410.
Distrikten har inget personregister men förteckning över funktionärer i distrikten finns
lagrade i den gemensamma databas ClubAdmin

Klubbar
En Rotaryklubb är en förening för medlemmar och dessa kan vara aktiva medlemmar samt
honorära medlemmar. Klubben har ett nummer och namn, t.ex. 13074 Stockholms Västra
Rotaryklubb.
Varje medlem har ett unikt ID-nummer, kallas också RI-nummer.
Klubbar och medlemmar finns lagrade i den svenska databasen ClubAdmin samt i en
internationell databas i Evanston, Illinois, USA.
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Varje klubb ansvarar för sin del av den gemensamma databasen. Varje klubb ansvarar också
för klubbens hemsida.

RU, Rotary Ungdomsutbyte
RU är en gruppering, stiftelse, av de 10 distrikten och syftet att samordna och hantera
Rotarys omfattande Ungdomsutbyten.
RU hanterar personinformation om de utbytesstudenter som hanteras, vilket är både
svenska ungdomar som utländska. Dessa är i allmänhet under 18 år.

Rotarys Läkarbank
Rotarys Läkarbank är en stiftelse som har nära anknytning till Rotaryklubbarna runt om i
Sverige. Läkarbanken har flera olika jeeplinjer, med mobila hälsokliniker, i Kenya dit svenska
läkare åker och arbetar. Rotarys Läkarbank skickar också ut tandläkare till två olika kliniker i
Kenya.
Läkarbanken har inget personregister men kan hantera personinformation i samband med
gåvor och bidrag.

Rotarys U-fond
Rotarys U-fond, Svenska Rotarianers Fond för internationellt utvecklingsarbete är en
gemensam angelägenhet för alla Sveriges tio distrikt. U-fonden lämnar bidrag i enlighet med
vårt motto ”Hjälp till självhjälp” för att möjliggöra gemensam insats för undervisning och
utbildning i utvecklingsländer. Bidragen ges till rotaryklubbar och distrikt i Sverige.
U-Fonden har inget personregister men kan hantera personinformation i samband med
ansökningar av bidrag

Rotary Hjälper
Rotary Hjälper är en insamlingsstiftelse med 90-konto. Hela verksamheten granskas och
kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
Rotary Hjälper arbetar för stöd till behövande inom områdena:
-

Hälsa
Hunger
Humanitet

Rotary Hjälper har inget personregister men kan hantera personinformation i samband med
gåvor och bidrag.

Shelterbox Sverige
ShelterBox Sverige är en internationell katastrofhjälpsorganisation som levererar
livsnödvändig materiel till familjer som drabbats av katastrofer. Hjälpen gör det möjligt för
drabbade människor att överleva på ett värdigt sätt.
ShelterBox Sverige har inget personregister men kan hantera personinformation i samband
med gåvor och bidrag.
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RN, Rotary Norden, medlemstidning
Rotary Norden utger en medlemstidning i samarbete mellan de fem nordiska länderna.
Rotary Norden har inget personregister men kan hantera personuppgifter i samband med
adressetiketter till mottagarna. Denna adress-information fås genom den svenska databasen
ClubAdmin.
Rotary Norden arbetar också med ett inloggningssystem som kan tänkas innehålla
personinformation.
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3.

Roller och ansvar

Det är viktigt att ha klart för sig vilket ansvar och vilka roller som olika enheter inom Rotary i
Sverige intar. Enligt GDPR innehas de flesta skyldigheter av den som är
PersonUppgiftsAnsvarig – PUA. Det är den enhet som bestämmer ändamål och medel med
behandlingen av personuppgifter. En annan viktig roll innehas av den som behandlar
personuppgifter på den personuppgiftsansvariges uppdrag – Personuppgiftsbiträdet, PUB.

Rollfördelning mellan klubb, SRS m.fl.
Klubben är huvudansvarig för medlemsregistret och dess innehåll. Klubben är därför i
GDPR’s mening PersonUppgiftsAnsvarig.
Detta innebär att klubben ansvarar för Information till medlemmar samt att denna
informationshantering kan verifieras genom arkivering. Vidare ansvarar klubben för att
personuppgifter är aktuella samt att uppgifter tas bort när medlemmar lämnar klubben.
En klubb kan ha ett eget register och behandlar därmed datainformationen. Klubben blir
även då PersonUppgiftsAnsvarig.
En klubb kan också anslutas till ett centralt register, t.ex. SRS databas ClubAdmin med
tillhörande Semda. SRS blir då personuppgiftsbiträde till klubben. I detta fall måste klubben
teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan klubb och SRS som reglerar åtaganden från
båda parter för att uppfylla GDPR.
SRS kan i sin tur teckna avtal med underleverantör för datasystem, där underleverantören
benämns underbiträde, ClubAdmin är då en sådan underleverantör och avtal måste finnas
mellan SRS och underleverantören.
Semda är också en underleverantör vilket innebär att avtal måste finnas mellan SRS och
Semda.
En klubb kan också välja att använda annan PUB, som t.ex. ClubRunner. I dessa fall måste
motsvarande avtal tecknas.

Klubbens åtaganden som personuppgiftsansvarig
I den mån klubben måste behandla personuppgifter för att medlemsvillkoren ska uppfyllas
har klubben en laglig grund för behandlingen i form av fullgörande av avtal. För aktiviteter
som inte krävs enligt medlemsvillkoren, som t.ex. nyhetsutskick eller inbjudningar till
[events] kan klubben luta sig mot en intresseavvägning enligt artikel 6.1 f) GDPR.
Ansvar:
•
•

Klubben ansvarar för att tillse att medlemmar får korrekt information om klubbens
behandling av personuppgiftsbehandling.
Klubben ansvarar när klubben utnyttjar gemensamma datasystem, att avtal tecknas
och upprätthålles gentemot leverantören, PUB
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•
•
•

Klubben ansvarar för att medlem kan erhålla utdrag ur registret för vilka
personuppgifter som lagras om denne samt behandlingar som kan göras.
Klubben ansvarar vidare för övriga rättigheter som en medlem har enligt GDPR, t.ex.
avseende radering av data eller korrigering av felaktiga uppgifter.
Klubben ansvarar vidare för att inrätta tillräckliga tekniska och organisatoriska
åtgärder för att skydda behandlade personuppgifter.

PersonUppgiftsBiträden (Eng: data processor)
SRS, Svensk Rotary Service, har 10 medlemmar som är Rotary-distrikt men har inga
medlemmar i form av personer. SRS är därmed i detta sammanhang PersonUppgiftAnsvarig
och agerar bara som PersonUppgiftsBiträde (Data Processor) på uppdrag av klubbar och i
enlighet med huvudavtal med klubb.
Som PersonUppgiftsBiträde tillhandahåller SRS en tjänst där klubbars medlemsregister kan
lagras och behandlas.
SRS kan kontraktera leverantörer av databasen och dessa agerar därmed som
underleverantör (Sub-Processor) vilket i dagsläget är Aero IT AB med medlemssystemet
ClubAdmin. Tydligt avtal måste finnas mellan parterna som definierar åtaganden och ansvar
för personuppgifterna.
SRS kan också kontraktera underleverantör för att integrera medlemsdata med Rotary
International, f.n. Semda AB. Tydligt avtal måste finnas mellan parterna som definierar
åtaganden och ansvar för personuppgifterna.
Ansvar:
•

•
•
•

SRS ansvarar gentemot klubbarna att all behandling av personuppgifter sker i
enlighet med GDPR och/eller annan svensk lagstiftning samt i enlighet med
huvudavtalet med klubb. Saknas avtal får inte SRS behandla någon medlems
personuppgifter i berörd klubb.
SRS ansvarar för att teckna och underhålla avtal mellan SRS och klubbarna.
SRS ansvarar för att teckna och underhålla avtal mellan SRS underleverantörer.
SRS ansvarar för avtal som tecknas mellan underleverantörer och deras
underleverantörer är i enlighet med huvudavtalen gentemot klubbar samt att dessa
är i enlighet med GDPR och/eller annan svensk lagstiftning.
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GDPR-kopplingar
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4.

Dataförteckning och Register

Förteckning av personliga data, bearbetning av dessa och dess behov
Register inom organisationen och PUA/PUB för dessa i ClubAdmin, databas
Register enl. artikel 30
Den personuppgiftsansvarige – klubben – behöver upprätta ett register över sina
personuppgiftsbehandligar enligt artikel 30 GDPR. Registret ska bestå av följande
information om respektive behandling.
a) Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige, samt i tillämpliga fall
gemensamt personuppgiftsansvariga, den personuppgiftsansvariges företrädare samt
dataskyddsombudet.
b) Ändamålen med behandlingen.
c) En beskrivning av kategorierna av registrerade och av kategorierna av personuppgifter.
d) De kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut,
inbegripen mottagare i tredjeländer eller i internationella organisationer.
e) I tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell
organisation, inbegripen identifiering av tredjelandet eller den internationella
organisationen och, vid sådana överföringar som avses i artikel 49.1 andra stycket,
dokumentationen av lämpliga skyddsåtgärder.
f) Om möjligt, de förutsedda tidsfristerna för radering av de olika kategorierna av uppgifter.
g) Om möjligt, en allmän beskrivning av de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder
som avses i artikel 32.1.

Medlemsregister

Medlem
Obligatoriska uppgifter
Klubbnummer
Medlemsnummer
Medlemstyp
Datum för ändring av medlemstyp
Inträdesdatum i klubb
Inträdesdatum i Rotary
Födelsetid ÅÅ-MM-DD
Förnamn
Efternamn

Frivilliga uppgifter
Mellannamn
E-post privat
E-post-arbete
Telefon Bostad
Telefon Arbete
Mobiltelefon
Fax
Hemsida
Klassifikation
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Adressrad 1-3
Postnummer
Stad
Landskod
Land
Tidningsprenumeration
Senaste klubbnummer
Senaste klubbnamn
Utträde senaste klubb
Utträdesdatum
Utträde-orsak

Sponsor
Bild
Arbetsplats
Arbete - Adressrad 1-3
Arbete - Postnummer
Arbete - Stad
Arbete - Landskod
Arbete – Land

Obligatoriska uppgifter
Dessa uppgifter krävs av dels av Rotary International men också från svensk sida. Dessa avser
primärt kontaktuppgifter till medlemmen.
Medlem med skyddad identitet kan ange klubbens adress som postadress. Adresser används
av klubben för utskick men också för att kunna skicka ut medlemstidningar.
Frivilliga uppgifter
Ingen av dessa är att betrakta som särskilt känsliga och används primärt för klubbens historik
Partner är en uppgift som enbart används vid eventuellt deltagande i arrangemang
Personligt
Syftet med informationen är relevant och adekvat för databehandlingen av medlemmen
eftersom grunden är att tillhandahålla en medlemsmatrikel. Då en av grunderna för Rotary
är Kamratskap är det viktigt att klubbens medlemmar kan få kunskap om varandra
Arbete
På samma sätt som personligt
Medlemskap Information
Sponsor är ett RI-nummer till annan medlem i samma klubb.
Organisationer
Erkännande & Utmärkelser
Ursäktad frånvaro
Tidning prenumerationer
Programprenumerationer
Sekretessinställningar

Gäster
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Gäster registreras inte med ett namn eller annat som kan härledas till gästen. Om klubben
ändå registrera gäst med namn ansvarar klubben för att samtycke inhämtats.

Talare
Talare registreras enbart med ett namn och eventuellt en e-postadress.
Klubben ansvarar för att samtycke getts från gästen samt att denne samtyckt till att
programpunkten visas på publik hemsida samt i programutskick.
Program
Att visa och registrera namnuppgifter på talaren kräver samtycke från talaren. Se ovan.
Från denna sida kan få fram personlig registrerad information på Rotarianer som är talare!

Text
Klubben ansvarar för att all text med personinformation bara registreras med dennes
samtycke samt för visning på publik hemsida.

5.

Ostrukturerade data

E-postsystem
Varje klubb kan erhålla ett e-postkonto. Detta konto finns hos en under-leverantör
ONE.COM
Klubben ansvarar för att
•
•
•

Det inte finns personliga uppgifter i dessa samt att om det finns, att samtycke givits.
Personuppgift är begränsas till vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålen.
Radera e-post när ändamålen är uppfyllda

Elektroniskt arkiv
Klubben ansvarar för detta och se till att det inte finns person-info, alt ta bort dokument.

Protokoll
Klubben ansvarar för att Personuppgift (endast namn och funktion) skrivs om uppgiften har
samband med deras tjänsteutövning eller uppdrag.
Protokoll får inte läggas på publika sidor och skall bara finnas i klubbens dokument-arkiv, där
endast klubbens medlemmar har tillgång

Veckobrev
Klubben ansvarar för att det inte finns personliga uppgifter i dessa samt att om det finns, att
samtycke givits. Veckobrev skall aldrig visas på publika sidor.

Projektbeskrivningar
Klubben ansvarar för att det inte finns personliga uppgifter i dessa samt att om det finns, att
samtycke givits.
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6.

Informations-lämning till berörda personer

Klubben ansvarar för att alla medlemmar informeras till att deras personuppgifter lagras och
behandlas. Samtycken används inte och i stället har Rotary berättigade intressen till
behandlingen enlig Artikel 6(1)-f
Alla medlemmar skall få information om vad som lagras samt skälen för detta. Denna skall
alltid kunna verifieras. För att underlätta information till medlemmar finns ett formulär som
kan skrivas ut och delges medlemmen.
Alla nya medlemmar skall delges denna och signera att ha fått informationen.
Om medlem helt vägrar ge samtycke till de obligatoriska uppgifterna gäller regeln att denne
inte längre kan vara medlem i Rotary.

Begäran om att få ut information
• Medlem har rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om behandlingen av sina
personuppgifter. En sådan begäran skickas till medlemmens klubb. Medlem kan också själv
ta ut en rapport i vårt system ClubAdmin närhelst denne önskar och detta är kostnadsfritt.
• Medlem kan också begära att personuppgifter rättas, raderas eller blockeras genom att
kontakta sin klubb.
• Medlem kan anmäla om denne vill att uppgifterna inte längre ska behandlas av Rotary för
e-postutskick, till exempel veckans program.
• Medlem kan lämna klagomål om Rotarys hantering av dennes personuppgifter direkt till
myndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se)
För att underlätta uttag av informationen finns i datasystemet ClubAdmin en rapport som
heter Medlemsinformation

Söka och läsa information
Alla medlemmar som har inloggnings-konto kan söka medlemmar i hela landet, d.v.s. i
klubbar som ingår i SRS.
Den som söker kan bara få se den allmänna kontaktinformationen. Medlemmar kan dock se
all lagrad information för medlemmar i samma klubb.
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7.

Gallring av data

Lagring och gallring
GDPR kräver en definitiv gallring då en person inte längre är medlem.
Lagrade uppgifter om avslutad medlem ligger dock kvar i datasystemet ClubAdmin
resterande tid av Rotary-året plus tre månader. Därefter raderas samtliga uppgifter som kan
härledas till personen.
För historik och statistik sparas uppgift om klubb, ålder, kön samt utträdesorsak men dessa
kan inte härledas till någon specifik person.

8.

Överföring av data till Rotary International och andra
entiteter

Befintliga överföringar
Från databasen ClubAdmin sker överföring av personinformation till två andra Rotaryentiteter, Rotary Norden samt Rotary International.
Till Rotary Norden sker överföring av namn och postadress till de medlemmar som
prenumererar på medlemstidningen. Överföringen sker i form av en formaterad textfil inför
varje ny utgåva av tidningen, f.n. sju gånger per år. Rotary Norden distribuerar sedan
tidningen via etiketter från denna fil. Filen lagras inte utan är förbrukad efter varje utgåva.
Till Rotary International sker överföringen via det externa systemet Semda som
tillhandahålls av företaget Semda AB.
Semda AB tillhandahåller denna överföringslösning till i dagsläget 12 länder, varav ett är
utanför Europa.

Beskrivning av Semda-överföringen
Semda, övriga funktioner
Rutiner för överföring till Rotary International beskrivs separat i bilaga 2 till huvudavtalet
mellan SRS och Semda, kallat GDPR-dokument Semda - Appendix 2.pdf
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9.

Riskbedömningar av lagrade data

Typ av data
•
•
•

Medlemsuppgifter av typen namn, adress och befattningar inom Rotary
Dokument av typen protokoll, referat och beskrivningar
Bilder från diverse olika Rotary sammanhang

Riskbedömning
Bedömningen är att medlemsuppgifterna är den information som är mest utsatt för
obehöriga. Av denna anledningen är systemet utformat så att det ej går att göra
registerutdrag utanför den egna klubben.
Sökningar av medlemmar är begränsad till att bara visa kontaktinformation.
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10.

Säkerhetsrutiner

Säkerhetsrutinerna är en uppsättning rutiner som skall skydda personers information och
därigenom deras personliga integritet samt skydd mot dataförlust.
Rutinerna omfattar följande punkter/åtgärder.
a. Datasystemet har ett inloggningssystem som är baserat på behörighetsregler
för olika roller i organisationen.
b. All data säkerhetskopieras dagligen.
c. Leverantörer lämnar GDPR-relaterade incidentrapporter till SRS, årligen samt
på begäran

11.

Incidenthantering

Incidenthanteringen syftar till att följa GDPR-kraven för att förebygga, upptäcka, förhindra
liknande incidenter samt att rapportera till tillsynsmyndighet enligt gällande regler.
Rutinerna innefattar följande:
a. Föra logg över alla incidenter
b. Dokumentera åtgärder
c. Leverantörer lämnar GDPR-relaterade incidentrapporter till SRS, årligen samt på
begäran
d. På begäran samarbete med tillsynsmyndighet
e. Konsekvensbedömningar avseende dataskydd

17

