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Ny lag Maj 2018
EU inför i maj 2018 en ny lag kallad GDPR. Syftet är att stärka den personliga integreteten
och skydda individer. Kort och gott, det ska inte gå att kartlägga en individ över internet utan
den individens medgivande.
Sverige har redan idag strikta regler kring detta och vår personuppgiftslag påminner redan
idag om den nya EU-lagen. Problemet är att Sverige saknat sanktionsregleringar och lagen
har varit svår att följa upp. Detta ska nu förstärkas och samma regler ska gälla i hela EU.
Vad innebär lagen?
Grundläggande principer i GDPR är att endast samla in den information som behövs, ha kvar
informationen bara så länge som är nödvändigt och endast använda uppgifterna till det som
var syftet när de samlades in.
Man får alltså inte lagra uppgifter som ”kan vara bra att ha i framtiden” . Detta gäller allt
som sker digitalt. T.ex. websida och mail. Men den omfattar även ostrukturerad data som
t.ex. kan finnas i word-dokument och powerpointfiler.
Lagen reglerar också att organisationer och företag behöver ha vissa funktioner som
dataskyddsombud och personuppgiftsbiträde. Det finns rutiner för hur dessa ska jobba. T.ex
ska ett dataintrång rapporteras till datainspektionen inom 72 timmar.
Den nya lagen kommer också innebära en skärpning kring vilken rätt personer har att begära
ut uppgifter som finns lagrade och begära att de tas bort. ”Right to be forgotten”.
Vad är en personuppgift?
Definitionen på personuppgift ”är en sådan uppgift som direkt eller indirekt kan användas
för att identifiera en person som är i livet.”
Exempel:
• Förnamn
• Efternamn
• Foto
• Personnummer
• IP-nummer
• Fastighetsbeteckning
• Film
• Adress
• Anställningsnummer
• Ljudfil

Undantag
Undantag för lagring är om det finns en välgrundad motivering till varför uppgifterna
behöver lagras. T.ex. bokföringslagen som kräver viss lagring över tid. Dock gäller då att
informationen endast får samlas på ett ställe. Den får inte vara utspridd.
Undantag gäller även:
• Om den registrerade har lämnat sitt samtycke *
• Skydd av vitala eller allmänt intresse
• Fullgörande av avtal el. rättslig skyldighet
• Myndighetsutövning
• Intresseavvägning
*Om personen är under 18 gäller vårdnadshavarens samtycke.
Vad innebär detta för Melodifestivalklubben?
Fr.o.m. den 25/5 2018 ska klubben ha full kontroll över hur personuppgifter behandlas och
registreras, det vill säga vad vi har, var vi har det och hur vi skyddar dem.
Vi behöver således:
• Ta fram policys och riktlinjer för hur vi hanterar personuppgifter
• Göra en inventering på de uppgifter som finns lagrade och hur de lagras.
• Utse funktioner som hanterar personuppgifter.
• Ta fram teknik och rutiner för hur vi lämnar ut uppgifter till de registrerade.
• Rensa!
Styrelsen är idag ansvarig för personuppgifter. (Personuppgiftsansvarig)
Förslag till beslut:
1. Att skriva ner hur Melodifestivalklubben hanterar personuppgifter, vilka
personuppgifter som lagras och vad de används till (t.ex. i tävlingar) samt publiceras
detta under en egen flik på hemsidan.
2. Att befintliga medlemmar samtycker till vår hantering av personuppgifter. Nya medlemmar
tackar ja i samband med registrering på hemsidan.
3. Att göra en inventering på onödig lagring av personuppgifter och radera dessa.
4. Att mejl i allmänhet helst inte ska sparas längre än sex månader och att vi ska använda oss av
@melodifestivalklubben.se som mejladress i all kommunikation som har med klubben att göra.
Mejl med personuppgifter ska raderas så snart behovet av att spara dem är slutfört. (reviderat 22
maj)
5. Att införa nya rutiner för medlemsregister där medlemmar som inte betalt
medlemsavgift under en period av 24 månader raderas helt från registret.
6. Att kräva personuppgiftsbiträde och biträdesavtal av motpart när personuppgifter måste lämnas ut
utanför klubbens interna hantering.
7. Utse ett dataskyddsombud (Styrelsen har efter revidering den 22 maj beslutat att avvakta med
detta då detta krav kan tolkas olika – men att en majoritet efter beslut i styrelsen anser att detta inte
är en nödvändig funktion för oss i våran förening att inrätta just nu med tanke på vår verksamhet

och typ av persondata.
Styrelsen den 24 april 2018 (reviderat den 22 maj).

