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Om nu någon inte hört om GDPR så kan vi kort
informera om detta.
GDPR är förkortningen för General Data
Protection Regulation och är en dataskyddsförordning som kommer att gälla för alla organisationer
inom EU som behandlar personuppgifter, oavsett
storlek på företaget eller organisationen. Förordningen gäller från den 25 maj 2018 i alla EU-länder. Den gäller även för alla organisationer utanför
unionen som har data på EU-medborgare, i vårt fall
Rotary International.
Det handlar alltså om behandling av personuppgifter. Men tyvärr har det blivit en rad missuppfattningar inom Rotary där många blandar ihop detta med
att vara en ny datalag. Självklart är våra datasystem
inblandade men GDPR handlar om behandling av
personuppgifter, inte om datasystemens utformning.
Ett exempel: Lilla schackklubben i X-stad har 25 medlemmar. Uppgifterna om deras medlemmar sitter i en pärm och
klubben har ingen dator. Pärmen är i detta fall ett Personregister och klubben omfattas alltså av förordningen. Klubben
är alltså PersonUppgiftsAnsvarig i enlighet med GDPR.
På samma sätt är rotaryklubbarna PersonUppgiftsAnsvariga men i dessa fall finns medlemsregistret i
ett datasystem. Det är alltså klubben som skall vidta
alla åtgärder för GDPR och därmed också får stå för
kostnaderna som detta medför.
Med detta skulle varje klubb behöva sätta sig in i
GDPR och vidta alla åtgärder som behövs. Men, i
Sverige har vi ett serviceorgan som heter SRS, Svensk
Rotary Service. SRS driver också den lands-gemensamma databasen ClubAdmin. SRS fungerar i detta
sammanhang som PersonUppgiftsBiträde.
SRS har sedan oktober en GDPR-grupp som utrett
allt som behöver åtgärdas. Detta för att var och en av
klubbarna inte själva skall behöva göra hela jobbet,
som faktiskt är mycket omfattande.

GDPR-gruppen har nu, i samarbete med Rotary
International, tolkat lagtexter och rett ut definitioner. Vi har också anlitat Juristfirman Lindahl i
Stockholm, en av Sveriges största byråer och expert
på GDPR.
Vi har därmed kommit fram till vilka åtgärder som
måste göras. Det är t.ex.:
• Tagit fram ett GDPR-dokument som beskriver
hela hanteringen av personuppgifter

•

Tagit fram avtal med våra leverantörer för ClubAdmin och Semda

•

Tagit fram avtal mellan klubb och SRS. Alla klubbar måste alltså skriva ett avtal med SRS

•

Tagit fram anvisningar för vad en klubb måste
göra, i form av steg-för-steg-anvisningar

•

Haft konsultationer med jurister för att säkerställa att allt blir rätt

•

Tagit fram specifikation på vad som måste ändras
i ClubAdmin samt beställt dessa ändringar

•

Tagit fram anvisningar för hur det löpande arbetet skall dokumenteras och arkiveras.

•

Och mycket mer…

Som framgår av detta handlar det om mycket mer än
bara datasystemen. Det är hela arbetet runt om som
också måste fungera.
GDPR-gruppen har nu kommit så långt att vi snart
skall skicka ut anvisningarna till klubbarna. Vi har
fått klartecken av juristen och vi har beställt ändringarna av datasystemet. Vi räknar med att nästa utskick
med klubb-instruktioner skall skickas ut veckan efter
påsk.
Det skall också nämnas att SRS har som uppgift att
förvalta vårt gemensamma IT-system ClubAdmin.
SRS arbete med GDPR är därför utfört med denna
utgångspunkt.
IT-gruppen inom SRS

