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Till registeransvariga och ordförande i lokal-, läns- och riksföreningar 
anslutna till Riksförbundet HjärtLung 
 
 

Information angående den nya dataskyddsförordningen (GDPR) 
 
Allmän information 
Den 25 maj 2018 ersätts PUL (Personuppgiftslagen) med en dataskyddsförordning från EU, 
General Data Protection Regulation, GDPR. Syftet med den nya förordningen är bland annat att 
stärka den enskildes intressen. Den nya förordningen berör alla organisationer och företag som 
behandlar personuppgifter.  
 
En allmän information om hur riksförbundet tillvaratar den enskildes intresse och vilka 
personuppgifter som behandlas finns nu upplagd på hemsidan.  
Du hittar den under rubriken ”Om oss” och leta sen upp ”organisation” och slutligen 
”Styrdokument, policyer och riktlinjer”. Policyn heter ”Integritetspolicy” 
 (Texten på hemsidan kan komma att uppdateras efter hand så använd alltid den aktuella 
informationen i kontakt med medlemmar.) 
 
Samma information finns också med som bilaga 1 till detta brev. 
 
Medlemsregistret - ett gemensamt ansvar för hela organisationen 
Enligt den nya förordningen är det den organisation som behandlar personuppgifter som är 
personuppgiftsansvarig. När det gäller medlemsregistret hanteras det både lokalt av 
föreningarna och av riksförbundets kanslipersonal. Till exempel gäller det registrering av nya 
medlemmar, utträden/borttag och adressändringar. När föreningen har specifika verksamheter, 
t ex motionsverksamhet, och hanterar personuppgifter är det lokalföreningen som är ansvarig. 
Fakturering och medlemsinbetalningar för de föreningar som är med i central inkassering 
hanteras däremot av personal på kansliet och då är riksförbundet ansvarig. 
 
Slutsatsen är att både riksförbundet och dess föreningar gemensamt är personuppgiftsansvariga 
för medlemsregistret. För lokal- och riksföreningar gäller det naturligtvis enbart den egna 
föreningen. En utförlig beskrivning av ansvarsfördelningen kommer tas fram i början av hösten 
och delges alla föreningar. 
 
Ändring av inloggningar till medlemsregistret  
För närvarande har varje förening en inloggning till medlemsregistret, men det är inte förenligt 
med en god datasäkerhet enligt den nya förordningen. Dessa ”föreningsinloggningar” kommer 
nu successivt att ersättas med personliga inloggningar, som är kopplade till en bestämd fysisk 
person. Det ska vara möjligt att spåra vem som har gjort ändringar i systemet och det är därför 
viktigt att varje användare har sin egen inloggning.  
 
Det kommer vara möjligt för en förening att ha flera personer som har rätt att ändra uppgifter i 
medlemsregistret, men uppdraget som registeransvarig kommer att vara kvar. Vi behöver därför 
veta vem eller vilka i er förening som ska ha personlig inloggning. 



 
 
 

 

 

 
Fyll i bifogat formulär, bilaga 2, och skicka det till riksförbundets kansli med e-post till adressen 
medlem@hjart-lung.se eller fyll i, skriv under och skicka det i ett brev.  
Efter att vi fått formuläret tar det 1-2 veckor innan användarna får ett brev med ett lösenord till 
den nya inloggningen. Vi gör ett uppehåll i juli och för att ni ska få en ny inloggning innan dess 
behöver vi ha det ifyllda formuläret senast den 18 juni. 
 
Alla användare med personlig inloggning blir priviligerade användare i medlemsregistret 
Vi genomför nu en betydande förändring genom att alla användare som får en personlig 
inloggning blir priviligerade användare. Några föreningar har redan priviligerade användare, men 
de flesta föreningarna har inte det i dagsläget. Förändringen betyder att de ändringar och 
rättningar som görs av er i föreningen direkt uppdateras i systemet. Ingen kontroll av 
ändringarna som ni gör kommer längre att göras av personalen på riksförbundets kansli.  
 
Med denna ändring blir det än mer viktigt att de registreringar som görs i systemet är korrekta. 
De flesta ändringar är inte komplicerade, men om ni känner er osäkra på hur något fungerar och 
hur man ska göra en ändring kontakta personalen på kansliet så hjälper vi er. En ändring som 
kan vara lite komplicerad är om en person, som är hushållsmedlem, inte längre vill vara medlem 
eller har avlidit,  och därför har vi gjort en särskild instruktion för detta. Se bilaga 3.  
 
 
Om ni har några frågor 
Vi svarar gärna på frågor om den nya dataskyddsförordningen och om ni har frågor om det nya 
sättet att logga in eller vad det innebär att vara priviligerad användare.  
 
 
Marianne Dahl Radhe, ansvarig ekonomi och administration 
marianne.dahl.radhe@hjart-lung.se 
Telefon direkt: 08 - 556 062 11 
 
 
 
Vänliga hälsningar  
 

 
Christine Cars Ingels 
Kanslichef 
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