GDPR – Integritetspolicy hantering mm
Integritetspolicy
Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Svenska Folkdansringen, Torggatan 3, 112 65 Stockholm, (nedan kallad Folkdansringen) är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för
Folkdansringens verksamhet. I förekommande fall är Folkdansringen gemensamt
personuppgiftsansvarig tillsammans med Folkdansringens distrikt och medlemsföreningar.
Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att Folkdansringen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika
ändamål kopplade till verksamheten. Folkdansringen finns till för sina medlemsföreningar vilket
innebär att personuppgifter kommer att hanteras för att kunna fullfölja det stöd och den service
Folkdansringen tillhandahåller. Det handlar exempelvis om utbildningsadministration,
ekonomiska transaktioner och statistik.
Folkdansringen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
o Hantering av medlemskap i Folkdansringen
o Förbundsadministration
o Deltagande och administrering av Folkdansringens utbildningsverksamhet
o Folkdansringens arrangerade mötesplatser
o Ansökan och hantering av bidrag
o Sammanställning av statistik och uppföljning
o Kontakt med medlemsföreningar och enskilda medlemmar i föreningar
o Besök på vår hemsida
o Publicering av material på hemsida och sociala medier
Vilka delar vi personuppgifter med?
Folkdansringen kan behöva dela personuppgifter med andra organisationer inom folkdansrörelsen,
exempelvis Folkdansringens distrikt, i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och
din förening.
Om Folkdansringen måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras
särskilt om detta. Det kan exempelvis bli aktuellt om du anmäler dig till ett arrangemang i tredje
land eller på annat sätt representerar Folkdansringen internationellt. Dina personuppgifter kommer
inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
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Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Folkdansringen har nedan sammanställt den lagliga grunde för behandling av personuppgifter som
sker inom Folkdansringens verksamhet.
Ändamål med behandling
Hantering av medlemskap i
Folkdansringen
Förbundsadministration
Ansökan om bidrag
Sammanställning av statistik och
uppföljning
Utbildningar arrangerade av
Folkdansringen
Kontakt med Folkdansringen
Besök på vår hemsida
Publicering av material på
hemsida och sociala medier

Laglig grund
Avtal
Avtal
Avtal och rättslig förpliktelse
Allmänt intresse
Allmänt intresse
Intresseavvägning
Intresseavvägning
Intresseavvägning eller samtycke
(i förekommande fall)

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Folkdansringen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av
personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår
kommer uppgifterna att raderas.
Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag
avseende Folkdansringens behandling av dina personuppgifter. Folkdansringen ska vid begäran av
registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För
eventuella ytterligare kopior som du begär får Folkdansringen ta ut en rimlig avgift utifrån
administrativa kostnader.
Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller
missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
• Om personuppgifterna har behandlats olagligt
• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i
ett socialt nätverk
Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och
invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära
tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller
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invända mot behandling. Kontakta gdpr@folkdansringen.se för att utöva dina rättigheter. Vidare
har du rätt att inge ett klagomål avseende Folkdansringens behandling av personuppgifter till
Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se
Mer information om hur Folkdansringen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i
Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter. Om du vill veta mer
Har du frågor om Folkdansringens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter
kontaktar du gdpr@folkdansringen.se
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Registerförteckning
Svenska Folkdansringen (Torggatan 3, 112 65 Stockholm (nedan kallad
Folkdansringen) är skyldiga att föra ett register över behandling av
personuppgifter där Folkdansringen är personuppgifts-ansvarig eller
personuppgiftsbiträde.
Förbundsadministration
Ändamål med behandling

Roller/behörigheter, utmärkelser, avgifter, kommunikation,
kontaktuppgifter.
Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, födelsedata/personnummer,
kontaktuppgifter, kön, telefonnummer, konto- och
betalningsinformation.
Mottagare
Personuppgifterna skickas som utgångspunkt inte till andra
mottagare om individen inte särskilt informeras om detta och
det finns en laglig grund för överföring.
Tredjelandsöverföring m.m.
Tredjelandsöverföring kan förekomma vid representation
internationellt.
Folkdansringen är ansvarig för gallring av personuppgifter och
Lagringstid
ska årligen bedöma om ändamålet för behandling av
personuppgifter kvarstår.
Statistik och uppföljning
Gemensamt
personuppgiftsansvarig
Ändamål med behandling

Folkdansringen, distrikt, föreningar.

Kategorier av personuppgifter

Kön, föreningstillhörighet, ålder
SCB och ev. andra organisationer som Folkdansringen
använder vid framtagande av statistik eller uppföljning.
Folkdansringens officiella statistik.
Ingen tredjelandsöverföring.
En bedömning ska göras utifrån varje enskild
statistiksammanställning och uppföljning. Folkdansringen
ansvarar för gallring av personuppgifterna när ändamålet
med behandlingen inte längre kvarstår.

Mottagare
Tredjelandsöverföring m.m.
Lagringstid

Sammanställning av statistik, uppföljning av projekt.
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Utbildning
Gemensamt
personuppgiftsansvarig
Ändamål med behandling

Folkdansringen, distrikt, föreningar.

Kategorier av personuppgifter

Exempelvis namn, personnummer kön, kontaktuppgifter,
konto- och betalningsinformation, medlemskoppling.
Som utgångspunkt skickas uppgifterna inte till externa
mottagare.
Ingen tredjelandsöverföring.
Folkdansringen tillsammans med distrikt och föreningar är
ansvariga för gallring av personuppgifter i dans.se och ska
årligen bedöma om ändamålet för behandling av
personuppgifter inom ramen för utbildning kvarstår.

Mottagare
Tredjelandsöverföring m.m.
Lagringstid

Administrering av utbildningar arrangerade av
Folkdansringen. En del av utbildningarna är
statsbidragsfinansierade utbildningar i samarbete med
studieförbund.

Publicering av material på sociala medier och Folkdansringens hemsida
Ändamål med behandling
Kategorier av personuppgifter
Mottagare
Tredjelandsöverföring m.m.
Lagringstid
Säkerhetsåtgärder

Uppvisande och marknadsföring av Folkdansringens
verksamhet.
Exempelvis namn, bilder, aktivitetsdetaljer.
Uppgifterna överförs inte till andra mottagare utöver
publicering på hemsida och/eller sociala medier.
Ingen aktiv tredjelandsöverföring sker. Individer i tredje
land kan tillgodogöra sig information som publicerats på
hemsida och/eller sociala medier i den digitala världen.
Folkdansringen är ansvarig för gallring av personuppgifter
och ska årligen bedöma om ändamålet för behandling av
personuppgifter kvarstår.
Folkdansringen har en särskild instruktion för hantering av
personuppgifter i ostrukturerat material.
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Ändamål med behandling

Behandling av personuppgifter i e-post
Folkdansringen kan komma att behandla personuppgifter i
e-post för administration, hantering av försäkringar,
administrering av utbildningar arrangerade av
Folkdansringen och kontakt med medlem.

Kategorier av personuppgifter
Mottagare

Namn, personnummer, kontaktuppgifter,
medlemskoppling.
Som utgångspunkt inga mottagare som är tredje part i
förhållande till den registrerade och eventuella
personuppgiftsbiträden. Folkdansringen tillhandahåller inte
aktivt personuppgifter till externa mottagare via e-post.

Tredjelandsöverföring m.m.

Ingen tredjelandsöverföring sker som utgångspunkt.
Folkdansringen är ansvarig för att vidta utökade
säkerhetsåtgärder vid eventuella tredjelandsöverföringar
eller vid mejlkorrespondens med personer som vistas i
tredje land.

Lagringstid

Personuppgifter i e-post ska raderas snarast möjligt. Om
Folkdansringen har ändamål och laglig grund att behandla
personuppgifter som inkommit via e-post ska uppgifterna
som utgångspunkt snarast möjligt överföras till det system
där de hör hemma, till exempel dans.se. Därefter ska epostmeddelandet raderas.

Säkerhetsåtgärder

Folkdansringen har en särskild instruktion för hantering av
personuppgifter i ostrukturerat material.

Anställda och uppdragstagare
Rekrytering, utbetalning av löner, tillvaratagande av
Ändamål med behandling
individens arbetsrättsliga rättigheter, fullgörande av
arbetsgivarens arbetsrättsliga skyldigheter och andra
vedertagna ändamål som härrörs till relationen mellan
arbetsgivare och arbetstagare samt uppdragstagare.
Exempelvis namn, födelsedata/personnummer,
Kategorier av personuppgifter
kontaktuppgifter, kön, telefonnummer, hälsouppgifter,
fackmedlemskap, konto- och betalningsinformation.
Folkdansringen skickar personuppgifter för att uppfylla sina
Mottagare
rättsliga förpliktelser om anställda, ex. till Skatteverket,
Försäkringskassan etc.
Tredjelandsöverföring m.m.
Tredjelandsöverföring kan förekomma vid representation
internationellt.
Folkdansringen är ansvarig för gallring av personuppgifter
Lagringstid
och ska årligen bedöma om ändamålet för behandling av
personuppgifter kvarstår.
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Svenska

Folkdansringen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Säkerhetsåtgärder
Tekniska säkerhetsåtgärder i system
Folkdansringen ansvarar för att de funktioner som föreningen nyttjar i dans.se efterlever
kraven i dataskyddsförordningen. Folkdansringen arbetar i en aktiv dialog med utvecklarna av
dans.se.
Personuppgiftsbiträden
Om Folkdansringen är personuppgiftsbiträde ska Folkdansringen upprätta register över den
behandling som Folkdansringen utför för den personuppgiftsansvariges räkning.
Följande uppgifter ska uppgifter ska finnas i registret:
o Personuppgiftsbiträdes kontaktuppgifter (dvs. Folkdansringen) och kontaktuppgifter
till den personuppgiftsansvariga samt eventuellt dataskyddsombud
o Kategorier av behandling som utförts för varje personuppgiftsansvarigs räkning
o Eventuella tredjelandsöverföringar
o Säkerhetsåtgärder
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Svenska

Folkdansringen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Behandling av ostrukturerat material

I Sverige har vi tidigare haft den så kallade missbruksregeln som innebär enklare regler för
personuppgifter i ostrukturerat material. När Dataskyddsförordningen börjar tillämpas den
25 maj 2018 försvinner missbruksregeln. Detta innebär att samma regler gäller för alla
personuppgifter som behandlas i e-post, på hemsidor, i pappersform och datorer etc.
För all behandling av personuppgifter gäller dataskyddsförordningens regler, som
bland annat innebär att Folkdansringen ska:
o följa de grundläggande principerna
o ha en rättslig grund för behandlingen
o ha en förteckning över personuppgiftsbehandlingar
o informera om personuppgiftsbehandlingen
o ha rutiner för att tillvarata den enskildes rättigheter
o skydda personuppgifterna
Checklista för att hantera ostrukturerat material

Kartlägg befintlig behandling som stödjer sig på missbruksregeln
Folkdansringen har kartlagt befintlig behandling av ostrukturerat material och
funnit att personuppgifter behandlas i e-post, på webbplatser och i olika filer
på diverse datorer, mobiltelefoner och laptops.
Till följande ändamål behandlas personuppgifter i ostrukturerat material:
o Förbundsadministration
o Hantering av medlemskap i Folkdansringen
o Deltagande i Folkdansringens träningsverksamhet
o Utbildningar arrangerade av Folkdansringen
o Kontakt med medlem
o Publicering av material på hemsida och sociala medier
Identifiera laglig grund för behandling som tidigare stödde sig på missbruksregeln
Den behandling av personuppgifter som tidigare skedde med stöd av missbruksregeln
och som är nödvändig för ändamålen definierade under punkt 1, sammanställs i
nedanstående tabell med tillämplig laglig grund.
Ändamål med behandling
Hantering av
medlemskap i
Folkdansringen
Förbundsadministration
Deltagande i Folkdansringens
träningsverksamhet
Licenshantering
Deltagande i
Folkdansringens
tävlingsverksamhet

Laglig grund
Avtal
Avtal
Avtal
Avtal
Avtal
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Svenska

Folkdansringen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ansökan om bidrag
Sammanställning av statistik och
uppföljning
Utbildningar
arrangerade av
Folkdansringen
Kontakt med Folkdansringen
Besök på vår hemsida
Publicering av material på
hemsida och sociala medier
Tillträdesförbud
Ordningsstörningar och otillåten
påverkan

Rättslig förpliktelse
Allmänt intresse

Allmänt intresse vid
statsbidragsfinansierad
utbildning, annars samtycke
Intresseavvägning*
Intresseavvägning
Intresseavvägning och ibland
samtycke**
Rättslig förpliktelse
Rättslig förpliktelse

*När Folkdansringen mottar e-post beror det på innehållet om och hur länge det får
sparas. När Folkdansringen läser e-post ska en bedömning genomföras huruvida
personuppgifterna ska behandlas/sparas och vilken laglig grund som finns för den fortsatta
behandlingen. Personuppgifter som fortsatt ska behandlas i exempelvis dans.se ska
överföras dit och därefter ska e-postmeddelandet raderas.
**När det gäller publicering av material på Folkdansringens hemsida och sociala medier
sker det som utgångspunkt med stöd av en intresseavvägning. För det krävs att
Folkdansringens intresse av att publicera bilder för att exempelvis visa upp
Folkdansringens verksamhet väger tyngre än det intresse som personerna på bilderna har
av skydd för sina personuppgifter. Inför bild-publicering ska Folkdansringen dokumentera
sitt resonemang avseende avvägningen mellan Folkdansringens och individernas
intressen.
Inget material som upplevs kränkande av den som berörs av behandlingen får publiceras,
varken på hemsidan eller i sociala medier. Om Folkdansringen tillkännages att något
material upplevs som kränkande för individen som berörs av behandlingen, ska detta
material omedelbart avpubliceras. Detta gäller om avpublicering rimligen kan ske med
hänsyn taget till Folkdansringens organisation. När det gäller publicering av barns
personuppgifter på hemsida eller sociala medier kan samtycke från vårdnadshavare bli
aktuellt.
Identifiera laglig grund för behandling av känsliga personuppgifter, uppgifter om
lagöverträdelser, personnummer och överföring till tredje land
Folkdansringen ska undvika att använda e-post för känsliga eller integritetskänsliga
uppgifter. Om Folkdansringen måste använda e-post för integritetskänsliga uppgifter, bör
e-posten skyddas med kryptering så att endast den avsedda mottagaren kan ta del av
uppgifterna.
Folkdansringen ska försöka att i möjligaste mån styra bort att enskilda skickar in känsliga
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Svenska

Folkdansringen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

personuppgifter via oskyddad e-post. Om Folkdansringen får in känsliga uppgifter via epost, se till att e-postmeddelandet raderas snarast möjligt. Om Folkdansringen får lagra den
typen av uppgifter ska uppgifterna snarast möjligt överföras till det system där de hör
hemma, till exempel ett licenshanteringssystem.

Undersök information till de registrerade
Folkdansringen ska tydligt informera om Folkdansringens behandling av personuppgifter. I
nedanstående tabell sammanställs den information som den registrerade har rätt till. All
information är sammanställd i Folkdansringens integritetspolicy.
När personuppgifter
samlas in från den
registrerade
Personuppgiftsansvarige
Dataskyddsombudet
Ändamålen
Rättslig grund
Kategorier av personuppgifter
Intresse vid intresseavvägning
Mottagarna
Tredjelandsöverföringar
Lagringstid
De registrerades rättigheter
Rätten att återkalla ett samtycke
Rätten att inge klagomål till DI
Uppgiftsskyldighet enligt avtal eller
lag
Automatiserat beslutsfattande
Källa varifrån uppg. har hämtats

JA
JA
JA
JA
NEJ
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

När
personuppgifter
samlas in från
annan
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEJ

JA
NEJ

JA
JA

Tillvaratagande av de registrerades rättigheter vid ostrukturerat material
Folkdansringen bedömer att oberoende av i vilken form personuppgifter behandlas, har
individiden rätt att utöva alla sina rättigheter som regleras i dataskyddsförordningen:
o Rätt till information vid insamlande av personuppgifter
o Rätt till registerutdrag
o Rätt till rättelse
o Rätt till radering
o Rätt till dataportabilitet
o Rätt att invända mot behandling
o Rätt att motsätta sig automatiserad behandling
o Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet
o Rätt till skadestånd
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Svenska

Folkdansringen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hur Folkdansringen arbetar med att tillvarata individens rättigheter sammanställs i
Folkdansringens riktlinjer för att tillvarata den registrerades rättigheter.
Exempelvis när det gäller bildpublicering har personerna som är med på bilderna
rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Individerna har rätt till information om att
deras personuppgifter, dvs bilderna, kan komma att användas för att informera om
verksamheten på webbplatsen och att de har möjlighet att invända mot detta.
Folkdansringen ska alltid informera om vem de ska kontakta.
Riktlinjer för hantering av e-post
1. När Folkdansringen mottagit och läst e-posten, ska en bedömning göras om
uppgifterna ska bevaras och var det i så fall ska ske för att uppfylla de krav som gäller
för just dessa uppgifter.
2. Folkdansringen ska inte skicka känsliga personuppgifter i oskyddad e-post.
3. Om Folkdansringen skickar e-post till många samtidigt, ska en övervägning

göras om adresserna ska skrivas i fältet för dold kopia (bcc).

4. Folkdansringen ska inte sprida uppgifter i onödan. Folkdansringen ska enbart

skicka personuppgifter till dem som behöver uppgifterna för sitt uppdrag.

5. Folkdansringen ska informera på sin hemsida hur personuppgifter behandlas,

exempelvis genom att länka till eller publicera Folkdansringens integritetspolicy.

6. Om Folkdansringen skickar svarsmejl eller autosvar, ska en standardtext

bifogas med information hur Folkdansringen behandlar personuppgifter.
Alternativt länka till Folkdansringens integritetspolicy som finns på hemsidan.

7. Folkdansringen ska informera alla i organisationen om reglerna och rutinerna för hur

personuppgifter behandlas i Folkdansringen. Folkdansringen ska också se till att
rutinerna för behandling av personuppgifter hålls levande och efterlevs.
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