
Ny personuppgiftslag från 25 maj 2018 påverkar elektroniska medlemsregister

En ny dataskyddsförordning kommer att införas som lag i Sverige, liksom i alla EU-länder, 25 maj 2018.
Den kallas GDPR (General Data Protection Regulation) och ersätter den tidigare PUL
(personuppgiftslagen).
Avsikten är att öka skyddet av den enskilde med avseende på personuppgifter, och riktar sig nog mest till
företag som har kundregister. Principen för lagen är att uppgifterna i (elektroniska) register över
personer skall hållas till ett minimum och endast innehålla uppgifter som är betingade av
registerhållarens behov. Varje person som finns i ett sådant register måste ha gett sitt personliga
samtycke till att uppgifterna registreras, skall kunna begära ut utdrag av sina personliga uppgifter ur
registret, kunna ändra uppgifterna i registret och på begäran strykas ur registret.
Den som för ett sådant register skall också upprätta en beskrivning över registret och motivera dess
innehåll. Om man inte följer lagen kan Datainspektionen utfärda ”kännbar” straffavgift.
Dessa föreskrifter gäller även för en ideell förening som Värmländska ingenjörsföreningen, som har ett
elektroniskt medlemsregister. För detta register gäller följande:

1. Registret innehåller följande uppgifter
a. Namn, adress, telefonnummer, ev. e-postadress. Dessa uppgifter är nödvändiga för en

smidig kommunikation med medlemmarna
b. Födelseår samt kortfattade uppgifter om nuvarande/tidigare anställning (frivilliga

uppgifter). Dessa uppgifter är önskvärda för att kunna anpassa föreningens verksamhet i
form av studiebesök och föredrag efter medlemmarnas intressen.

2. Registret förs av kassören och hålls uppdaterat genom ett samarbete mellan kassören och
ordföranden.

3. Registret är enbart till för Värmländska ingenjörsföreningen. Inga uppgifter ur registret sprids
utanför föreningens styrelse.

4. Registrering med obligatoriska uppgifter i registret är ett krav för medlemskap i föreningen Vid
registrering av nya medlemmar klargörs detta och en ansökan om medlemskap i föreningen
innebär ett samtycke till registrering i registret.

5. Befintliga medlemmar, då lagen träder i kraft, kommer att meddelas personligen om den nya
lagen och ombedes att meddela sitt samtycke till att ingå i registret.

6. E-post som skickas från styrelsen till medlemmar på en grupplista skall skickas som ”dold kopia”


