
 

 

 

 

 

 

Nya regler för dataskydd – GDPR 
 

Från den 25 maj 2018 gäller UE:s dataskyddsförordning, (GDPR) på engelska General Data 

Protection Regulation, som lag i samtliga medlemsländer 

 

Förordningen ersätter för svensk del Personuppgiftslagen (PUL). Samtidigt träder en ny 

dataskyddslag (prop. 2017/18:105), med bestämmelser som kompletterar EU-förordningen, i 

kraft. 

 

Nya krav på juridiska personer 

De nya lagarna ställer nya krav på alla juridiska personer som hanterar personuppgifter. Med 

förordningens termologi är då en sådan juridisk person, t ex en släktforskarförening, 

personuppgiftsansvarig. 

Liksom PUL gäller de nya lagarna bara uppgifter om levande personer. Den största 

förändringen i förhållande till PUL är att individens rättigheter stärks. Den enskilde har 

således rätt att; 

 Få tillgång till sina personuppgifter 

 Få felaktiga personuppgifter rättade 

 Få sina personuppgifter raderade 

 

Gäller även dig privat 

Du som har en hemsida eller planerar att skriva en släktbok får nu ännu mera att tänka på, 

både vad gäller uppgifter om nu levande personer och fotografier. Det finns en hel del skrivet 

på Internet om det nya regelverket. 

 

 

 

 

Nedan har vi sammanställt det vi måste informera alla medlemmar om. 

Vi vill understryka att föreningen inte hanterar några personnummer. 
 

Medlemsinformation om GDPR 

För administration av föreningens medlemmar har föreningen behov av ett antal person-

uppgifter. Detta är namn, adress, telefon-/ mobilnummer och mejladress. Dessa uppgifter 

registreras i ett medlemsregister. Ansvarig för hanteringen av registret är föreningens kassör. 

Detta medlemsregister uppdateras kontinuerligt med nytillkomna medlemmar, ändrade 

adressuppgifter samt avlägsnande av medlemmar som begärt utträde, ej betalt medlemsavgift 

eller avlidit. 

Inga medlemsuppgifter lämnas till tredje part med undantag för adressutdrag vid adressering 

av Wåra Rötter. 

Årligt utskick av faktura på medlemsavgift görs från medlemsregistret med adressuppgift för 

postbefordran eller direkt till medlem via mejl. 



Molntjänster används inte för att lagra medlemsuppgifter med undantag för den tjänst som 

används för Nyhetsbrev. 

Telefonnummer används för påminnelser för de som inte har mejladrss och för de som inte 

betalat medlemsavgift trots mejlpåminnelse. 

Från medlemsregistret görs ett registerutdrag med adresser för varje utskick av vår 

medlemstidning Wåra Rötter. Detta utdrag hanteras av redaktören och tryckeriet. Tryckeriet 

ansvarar för att radera adressfilen efter varje tryckning. 

Du som medlem har alltid rätt att begära registerutdrag för att kunna kontrollera vilken 

information som finns registrerad om Dig. Naturligtvis rättar vi uppgifter som är felaktiga, 

ofullständiga eller missvisande när detta påtalas. 

 

 

 

För framtida tjänster och distribution av Wåra Rötter och Nyhetsbrev 

Vi har för avsikt att i framtiden distribuera Wåra Rötter som PDF-fil alternativt via någon 

form av inloggningsförfarande till medlemmarna. För detta ändamål behövs mejladresser. 

Wåra Rötter och Nyhetsbrev är till för dig som medlem. Enkelt och snabbt får du via 

Nyhetsbrev uppdaterad information om föreningen och dess aktiviteter. 

Nyhetsbrevet är en frivillig tjänst som kan beställas på vår hemsida för de som inte är 

medlemmar i vår förening och kan sägas upp av alla genom att man avregistrerar sig via en 

länk i Nyhetsbrevet. 

Från medlemsregistret överförs namn och mejladresser på nya medlemmar till en molntjänst 

för att uppdatera vilka som skall erhålla våra Nyhetsbrev. Likaså raderas kontinuerligt från 

denna tjänst medlemmar som begärt utträde ur föreningen, ej betalt medlemsavgift eller 

avlidit. Detta hanteras av ansvarig för utskick av Nyhetsbrev. 


