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•GDPR-fält

•Glömt lösenord

GDPR-fält på klubb-bilden

Ny rutin för lösenord

Detta fält är synligt för styrelsen i klubben men
kan bara fyllas i/ändras av SRS. När klubben
skickat in GDPR-avtalet fylls uppgiften i.
Klubben kan med detta kontrollera att SRS
mottagit avtalet.

Tidigare skickades lösenord till medlemmar via
e-post. Detta är nu ändrat så att den som klickar på “Glömt lösenord” och sedan skriver in sin
e-postadress, får ett mail med en länk.

Fältet finnes under klubbens uppgifter längst
ned på sidan.

•Ny knapp
Ny knapp på medlem-bilden
Innan 25/5 kommer en ny knapp som visar en
komplett bild på vad som är lagrat för en medlem.
Knappen kommer att heta ”Medlems-rapport”
när den införs.
Denna kan användas av sekreteraren/
IT-samordnaren om medlemmen begär registerutdrag. Medlemmen kan också själv ta ut
rapporten.
Detta är infört för att klubben skall kunna uppfylla kravet i GDPR, att medlemmen ska kunna få
veta vad vi lagrar om honom/henne.

Länken går till en sida där man skriver in sitt nya
lösenord. Länken har en giltighetstid på 10
minuter. Observera också att lösenordet skall
ha minst 10 tecken, innehålla minst en siffra och
minst en stor bokstav. Det nya lösenordet kan
inte heller vara samma som tidigare. Lösenordet ska bytas inom 90 dagar.
Detta är en ändring som funnits planerad sedan länge men som nu införs i samband med
GDPR, som ställer höga krav på skydd för våra
personuppgifter.

•Kontaktperson GDPR
Kontaktperson GDPR
Snart kommer också en ny funktionär läggas
in i ClubAdmin.
Namnet är Kontaktperson GDPR
Denna kommer att finnas på Klubb, Distrikt
samt SRS.
Enligt avtalet, punkt 9 står det: “Ändring av
kontaktperson eller kontaktuppgifter skall
skriftligen meddelas den andra parten”
Denna rad skall ersättas med att man matar in
den nya funktionären i ClubAdmin.

OBS! Har Er klubb
skickat in GDPR-avtalet?
Information finns på sidan
http://support.rotary.se/
under GDPR paketet.

