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Svenska hörselförbundet rf 
GDPR-förordningen version 1 (Sammanställt 21.5.2018) 
 

Allmänt:  
GDPR (General Data Protection Regulation) är EU:s dataskyddsförordning som ersätter 
personuppgiftslagarna i varje EU-land. EU:s nya dataskyddsförordning tillämpas från och med 
25.5.2018. Med förordningen stärks personers rätt att bestämma över sina egna uppgifter och hur 
de används. Personuppgiftsansvarig är Svenska hörselförbundet rf. 
 
Vanligtvis samlas personuppgifter in från medlemsföreningarna eller direkt från en person som tar 
del i förbundets verksamhet. 
 
Dataskyddsbeskrivning (artikel 13)   
I den här dataskyddsbeskrivningen förklaras hur Svenska hörselförbundet rf samlar in, använder, 
sparar, förvarar och skyddar personuppgifter. Dataskyddsbeskrivningen innehåller följande vilka 
personuppgifter Svenska hörselförbundet rf samlar in och till vilket ändamål, samt på vilken rättslig 
grund. Beskriver vem Svenska hörselförbundet kan komma att lämna personuppgifter till och hur  
Svenska hörselförbundet skyddar personuppgifter.  
 
 
Vilka personuppgifter Svenska hörselförbundet rf samlar in och till vilket ändamål, samt på vilken 
rättslig grund 

 

Medlemsregister 
Personuppgifter som vi samlar in från medlemsföreningarna: Namn, postadress, person och 
födelseår. Ett register som medlemsföreningarna upprätthåller. Personuppgifterna hanteras av 
redaktören på förbundskansliet (med verksamhetsledare och ekonomiansvarig som reserv). 

• Svenska hörselförbundet använder medlemsföreningarnas medlemmars namn och 
postadress som prenumerationsuppgifter. Uppgifterna används för att posta 
medlemstidskriften Vi hörs och eventuella bilagor. Medlemsföreningarnas medlemmars 
namn och postadress skickas till tryckeriet för postning av Vi hörs. Födelseår samlas in för att 
kunna särskilja personer med samma namn, och för uträkning av medlemsföreningarnas 
medlemsavgift till Svenska hörselförbundet.  
 

Prenumeranter av medlemstidskriften Vi hörs 
Svenska hörselförbundet använder namn och postadress som prenumerationsuppgifter. 
Uppgifterna används för att posta medlemstidskriften Vi hörs och eventuella bilagor. 
Uppgifterna skickas till tryckeriet för postning av Vi hörs. Personuppgifterna hanteras av 
redaktören på förbundskansliet (med verksamhetsledare och ekonomiansvarig som reserv). 

 

Deltagarinformation 
Personuppgifter som vi samlar in från personer själva. Namn, postadress, person och födelseår, 
e-postadress, telefonnummer samt uppgifter gällande hörselnedsättning och allergier.  
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• Kurser 
Svenska hörselförbundet använder personuppgifterna Namn, postadress, person och 
födelseår, e-postadress, telefonnummer samt uppgifter gällande hörselnedsättning och 
allergier i förverkligandet av verksamheten anpassningskurser. Personen själv meddelar 
vilken hörselnedsättning han/hon har, inga intyg samlas in. Uppgifterna används i valet av 
deltagarna på anpassningskurserna. Anpassningskurserna förverkligas med bidrag av STEA: 
deltagarnas uppgifter förvaras enligt bokföringens lagstiftning. Deltagarlistan (namn och 
hemort) delas ut till deltagarna på anpassningskurserna och förvaras evigt på kansliet. 
Personuppgifterna hanteras av kursplaneraren på förbundskansliet (med verksamhetsledare 
som reserv), samt ekonomiansvarig gällande uppgifter för fakturering.  
 

• Egna evenemang 
Svenska hörselförbundet använder i evenemang som förbundet arrangerar personuppgifter 
Namn, postadress, födelseår, organisation, medlemsförening och allergier 
(personuppgifterna varierar beroende på evenemanget). Uppgifter är nödvändiga för 
sammanställning av deltagarlista och allergier med tanke på servering. Deltagarlistan (namn 
och hemort) kan komma att delas ut till deltagarna på evenemanget. E-post samlas in för att 
informera före och möjlighet att delge information/material efter evenemanget. 
Sammanställda data utifrån uppgifterna används i redovisning och rapportering, samt 
dokumentation av verksamheten. Personuppgifterna hanteras av anställda på 
förbundskansliet.  
 

• Nordiska evenemang: EES-området 
Inom ramen för Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté (NHS) används 
personuppgifter Namn, organisation, befattning, land och allergier. Uppgifterna används i 
förverkligandet av evenemang, för sammanställning av deltagarlista och allergier med tanke 
på servering. Evenemangen arrangeras i olika länder inom EES-området. Uppgifterna skickas 
till oss från hörselorganisationerna som är medlemmar i NHS. Uppgifterna skickas vidare till 
den hörselorganisation i det land där evenemanget arrangeras. Deltagarlistan ingår i 
rapporteringen av beviljade bidrag. Uppgifterna förvaras i ett moln på Internet som hanteras 
av intressepolitiska sekreteraren på Svenska hörselförbundet (med verksamhetsledare som 
reserv). Hörselorganisationerna som är medlemmar i NHS har tillgång till lösenordet för 
molnet på Internet.  

 

Bilder 
Vi fotograferar olika event som vi själva arrangerar. Vi Informerar besökarna på evenemanget 
om att bilderna kan komma att användas för att informera om verksamheten. Bilderna kan 
komma att användas i medlemstidskriften Vi hörs, på webbplatsen och i tryckt 
informationsmaterial, som till exempel broschyrer. Det är möjligt att invända mot detta genom 
att på plats informera den som fotograferar eller genom att skicka e-post till förbundskansliet.   

 

Film 
Filmer används för att informera om verksamheten. Filmas evenemang med flera deltagare 
informeras deltagarna om att det inspelade materialet kan komma att användas i en film som 
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visas på webbplatsen. Det är möjligt att invända mot detta genom att på plats informera den 
som filmar eller genom att skicka e-post till förbundskansliet.   

 
Uppgifter om arbetstagare, arvode- och löneutbetalning och bokföring 
För hantering av löneuppgifter och bokföringen finns egen lagstiftning och regler för hur länge 
dokument skall sparas. Personuppgifterna hanteras av förbundsstyrelsen, verksamhetsledaren 
och ekonomiansvarig på förbundskansliet.  

• Personers namn, postadress, socialsignum, bankkonto, skattekort och arbetsavtal skickas till 
bokföringsbyrå som ansvarar för Svenska hörselförbundets löneutbetalning (inklusive 
reseräkningar) till och med verksamhetsåret 2018 uppgifter. Från och med 1.1.2019 är det 
ekonomiansvariga på Svenska hörselförbundet som ansvarar för utbetalningen av lönerna 
och arvoden.  

 


