Svenska Diabetesförbundets personuppgiftshantering och dina
rättigheter
Från och med 25 maj 2018 har organisationer så som Diabetesförbundet ett utökat ansvar att vidta
ett antal tekniska och organisatoriska åtgärder för att försäkra sig om – och kunna visa – att
Dataskyddsförordningen (GDPR) följs. I samband med att du väljer att bli medlem i Svenska
Diabetesförbundet behöver vi samla in uppgifter om dig för att kunna administrera ditt medlemskap,
din betalning, ge dig service, svara på frågor eller annat du skickar till oss, leva upp till staten och
myndigheters regler med mera.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
För de behandlingar som sker inom Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond är Svenska
Diabetesförbundets Forskningsfond personuppgiftsansvarig (Svenska Diabetesförbundet, Box 5098,
121 16 Johanneshov, org. nr. 802007-6512).

Ändamål med behandlingen av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar för din räkning är:
•
•
•
•
•

Ditt namn
din adress
din e-postadress
ditt telefonnummer, samt,
vilken diabeteskategori (Typ 1, typ 2, LADA, profession, anhörig) du har valt att registrera dig
under.

Ändamålet med behandlingen är att kunna säkerställa att det är rätt person som medlemskapet
registreras på, får fakturan, att kunna ge dig den service och de tjänster du ansökt om, att kunna
arbeta med profilering, segmentering och analys, samt att hålla kontakten med dig och erbjuda
sådant som du som medlem kan vara intresserad av.

Vilka är dina rättigheter som registrerad?
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter, dessa är rätten till
tillgång, rätten till rättelse, rätten till radering, rätten till begränsning, rätten till
invändningar samt rätten till dataportabilitet.

Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång)

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig, och du kan begära att få
tillgång till uppgifterna. När du lämnar en sådan begäran kan vi komma att ställa en del
frågor för att se till att det blir en effektiv hantering av din begäran. Vi kommer också vidta
åtgärder för att säkerställa att uppgifterna begärs av och lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse
Om du upptäcker att någon av dina personuppgifter är fel har du rätt att begära att dem
rättas. Du kan också komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. I vissa fall kan du
göra korrigeringar själv, vilket vi då informerar dig om.

Rätt till radering
Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig bland annat om:
•
•
•
•

Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för,
Du invänder mot en intresseavvägning vi gjort baserat på vårt berättigade intresse,
där ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse,
Personuppgifterna behandlas på olagligt sätt, samt,
Personuppgifterna har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har
föräldraansvaret för om uppgiften inhämtats med stöd av ditt samtycke och du vill
återkalla ditt samtycke.

Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss
från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan också vara så att behandlingen är
nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du
exempelvis begär rättelse eftersom du anser att personuppgifterna vi behandlar är felaktiga
kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera
huruvida personuppgifterna är korrekta.

Om, och när, vi inte längre behöver dina personuppgifter för de fastställda ändamålen är vår
rutin normalt att uppgifterna raderas. Om du behöver personuppgifterna för att kunna
fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad

behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte rensar och
raderar dina uppgifter.

Om du har gjort en invändning mot personuppgiftsbehandling vi gör med stöd av en
intresseavvägning som rättslig grund kan du begära begränsad behandling under den tid vi
behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina
intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver
själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga
anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
Du har alltid en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en
intresseavvägning. Du har också alltid rätt att slippa direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet
Du har som registrerad rätt till dataportabilitet (överföring av personuppgifter) om vår rätt
att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av
ett avtal med dig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig
och kan ske automatiserat.

Hantera dina rättigheter
Ansökan om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter ska
inkomma skriftligt och egenhändigt undertecknad av den utdraget avser. Vi kommer
besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar. Maila till
dataskydd@diabetes.se. Mailet ska i största möjliga mån komma från din registrerade emailadress.

