EFS Västerbottens hantering av personuppgifter
Information till personer med uppdrag och förtroendevalda i
EFS Västerbotten och Salt Västerbotten
Från den 25 maj 2018 gäller en ny EU-förordning: GDPR (General Data Protection Regulation),
vilken ersätter den tidigare svenska Personuppgiftslagen (PUL).
EFS vill hålla en hög nivå av skydd för din personliga integritet. I och med GDPR behöver vi informera
om EFS hantering av personuppgifter framöver.
För dig blir det så stor skillnad mot hur det varit tidigare när det gäller vilka personuppgifter som
registreras men kraven på hur vi som organisation får behandla personuppgifter skärps.
Som ledamot i styrelse, utskott och råd eller om du har något annat uppdrag i vår verksamhet kan
det å andra sidan, beroende på uppgift, också ingå att hantera personuppgifter. Det handlar liksom
tidigare om varsamhet men du kan också vissa instruktioner beroende på vilken uppgift du har.
Läs denna information för din egen del, vad som gäller dina personuppgifter. Mer information om
hur EFS behandlar personuppgifter finns på www.efsvasterbotten.se/efs/personuppgiftsbehandling.
EFS Västerbotten är Personuppgiftsansvarig
EFS Västerbotten, org.nr 894000-2952 ( i fortsättningen ofta bara benämnd ”EFS”) behandlar
personuppgifter i enlighet med svensk lag och är den personuppgiftsansvarige för behandlingen av
dina personuppgifter. Du kan komma i kontakt med den personuppgiftsansvarige genom att vända
dig till EFS Västerbottens kansli, tel 090-125810. Du kan också kontakta oss med epost till
efs@efsvasterbotten.se.
Behandling av personuppgifter
Som utsedd ledamot i någon av EFS eller näraliggande organisationen Salts, styrelse, utskott och råd
eller motsvarande inklusive EFS Fjällgård och Klippenkamraterna, eller innehavare av annat uppdrag,
lagras och behandlas personuppgifter om dig som är nödvändiga och relevanta för administrativa och
verksamhetsmässiga ändamål och för information. Ditt namn kommer beroende på ditt uppdrag att
förekomma i protokoll och anteckningar från sammanträden och planeringstillfällen.
Personuppgifter vi behöver för ditt uppdrag i EFS och Salt och EFS Fjällgård
Följande uppgifter registreras eller kan komma att registreras om dig, och i de fall du är under 16 år
även för målsman: Namn, adress, e-post, personnummer, telefonnummer, eventuell föreningstillhörighet, vilka uppgifter du har i organisationen och uppgifter nödvändiga för aktuella uppdrag.
Om du mottar en ersättning lagras nödvändiga personuppgifter om dig i EFS ekonomisystem som
uppgifter om bankkonto, eventuella ersättningar och innehållen preliminärskatt. Behandlingen är
nödvändig för att EFS ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt bokföringslag och skattelagstiftning.
Om du i samband med uppdraget blir medlem i Salt Västerbotten bearbetas uppgifter om din adress
och din ålder för Salts medlemsadministrativa ändamål.
Lagring och behandling om personuppgifter som är att anse som känsliga, exempelvis sådana som
gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet (och med stöd av rörelseintresse) för att kunna hålla en
hög kvalité på verksamheten.

Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi varsamhet i förhållande till bedömd risk för att
undvika att de förstörs, används på felaktigt sätt och för att förhindra obehörig tillgång.
Fotografering och publicering av bilder
Genom att personer förekommer på bilder som EFS använder för att informera medlemmar,
deltagare och allmänhet om verksamheten kan bilder där du förekommer lagras och publiceras.
Samtidigt vill vi skydda dina intressen. Du har alltid möjlighet att meddela om du av någon anledning
inte vill förekomma på sådana bilder. Meddela i så fall om möjligt den som fotograferar. Om du ser
en sådan bild där du förekommer kan du vända dig till EFS enligt ovan.
Överföring av personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att lagras och behandlas av EFS Västerbotten och i EFS riks system.
Vid verksamheter i samarbete med andra organisationer t ex Svenska kyrkan, studieförbund eller
folkhögskolor kan relevanta personuppgifter också behandlas av dessa.
Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till företag som vi samarbetar med för
nödvändig behandling för vår räkning. Vi kan t ex lämna adressuppgifter för utskick av brev eller
epost eller använda molntjänst på internet för hantering av information.
Lagringstiden
Dina personuppgifter kommer att behandlas för det aktuella uppdraget samt att lagras för EFS och
Salts administrativa arbete i upp till sex år efter det att ditt uppdrag avslutats beroende på
lagstiftning. EFS kommer därefter endast att fortsätta lagra dina personuppgifter om det följer någon
sådan skyldighet av lag eller av rörelseintresse, om det finns i arkivmaterial, t ex protokoll och
publikationer.
Eventuella personuppgifter som är att anse som känsliga och som haft sin relevans enbart för det
aktuella uppdragets genomförande, raderas inom ett år efter det aktuella uppdragets avslutande.
Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få
tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga
personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad. En
begäran om något av det nämnda kan skickas till EFS kansli.
Skulle du uppleva att EFS eller Salt Västerbotten inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du
rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål. För att
vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi att du vänder dig till oss i första hand. Det är
viktigt att du som aktiv i EFS kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas.

Bekräftelse om mottagande av informationen och godkännande av personuppgiftsbehandling
Att inneha förtroendeuppdrag i EFS är frivilligt liksom lämnandet av personuppgifter men EFS
behöver vissa personuppgifter för att du ska kunna inneha uppdrag i styrelse och råd och för att EFS
ska kunna fullgöra sina förpliktelser gentemot dig och enligt EFS stadgar. Genom att tacka ja till
uppdrag i EFS och ge ditt samtycke godtar du ovanstående personuppgiftsbehandling. Eventuella
undantag eller reservationer ska godkännas av EFS och noteras under nedanstående underskrift.
Jag har mottagit ovanstående information och om personuppgiftsbehandling.

______________________________________________________________
Namnunderskrift
Namnförtydligande

2018-05-22 Denna information är en del av EFS integritetspolicy.

______________________________________________________________
Datum
Ort

2018-05-22 Denna information är en del av EFS integritetspolicy.

