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REGISTER OCH DATASKYDDSBESKRIVNING FÖR  SVENSKA KLUBBEN r.f. 

Personuppgiftslagen (523/99) 10§ och 24§ 

 
Registeransvarig 
 

 
Svenska Klubben r.f. 
styrelsen 

 
FO-nummer 
0198713-4 

Personen som 
sköter 
registerärenden 

 
Ralf Bäckström 
Meri-Soft Oy Ab / Johan Byholm 

 
+358 50 591 9935 
+358 50 575 52081 

Registrets namn  Svenska Klubbens medlemsregister 

Ändamålet med 
behandlingen av 
personuppgifter 

• Skötsel av medlemsskapsärenden  
➢ Ändringar  
➢ Fakturering 
➢ Statistikföring, uppföljning och analysering av medlemskåren  

• Förvaltning av kontaktuppgifter 
• Marknadsföring av Klubbens verksamhet och program  
• Postningsunderlag (snigel, e-post, sms) 
 
Registeransvarig har rätt att använda utomstående tjänsteleverantörer 
för att sköta uppgifter enligt kundregistret. Härvid kan man överföra 
personuppgifter till tjänsteleverantörerna i den mån det är nödvändigt 
för att förverkliga tjänsterna. 
 

Uppgifter som 
lagras i registret 

I medlemsregistret upprätthålls medlemmarnas person- och 
kontaktuppgifter samt övriga nödvändiga uppgifter som berör 
medlemskapet.  
Dessa uppgifter är: 
 - Namn, födelsetid 
 - Kontaktuppgifter, gatuadress, e-post, mobiltelefon 
 - Titel eller yrke 
  
 

Vart överlämnas 
uppgifterna 
regelmässigt? 

Registeruppgifterna överlämnas inte åt utomstående tredje part utan 
används endast till kommunikationen mellan föreningen och dess 
medlemmar. 

Varifrån anskaffas 
uppgifterna 
regelmässigt? 
 

I samband med medlemsansökan insamlas de behövliga uppgifterna och 
sökanden ger sitt samtycke till registreringen. Uppgifterna kan 
uppdateras av registeransvarig eller av medlemmen själv. 



Överföring av 
uppgifter utanför 
Europeiska Unionen 
eller ETA-området 

Uppgifter överförs inte utanför Europeiska Unionen eller Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet. 

Hur har skyddandet 
av registret ordnats 

I registrets tekniska upprätthållande är åtkomst tillåten endast till 
nödvändiga situationer och personer. I frågavarande personer har 
utbildats i datasäker behandling av uppgifterna. Eventuellt manuellt 
material uppbevaras i låsta uppbevaringsutrymmen.  
 
Uppgifter som finns i elektronisk form uppbevaras i datasystemen, i vilka 
såväl tekniska som programmässiga metoder används för att säkerställa 
datasäkerheten. Användningsrätten till registrets uppgifter har 
begränsats till vissa personer i den omfattning som deras arbetsuppgifter 
förutsätter. Alla personer som använder registrets uppgifter förbinds av 
tystnadsplikt. 

Den registrerades 
användning av sina 
rättigheter i 
behandlingen av 
personuppgifter 

Den registrerade har rätt att kontrollera sina uppgifter i registret som 
berör den registrerade. Registerföraren kan på eget initiativ eller på den 
registrerades begäran komplettera, korrigera eller avlägsna 
ofullständiga, inexakta eller föråldrade personuppgifter. Den registrerade 
kan även skicka en kontroll- eller korrigeringsbegäran åt personen som 
sköter registerärenden.  
 
Registerföraren förbjuds att behandla uppgifter som berör den 
registrerade för direktreklam, distansförsäljning och annan 
direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökningar. 

 


