
GDPR-info till SAU-förening/församling

Den 25 maj i år träder en ny datalagstiftning i kraft, kallad GDPR (General Data Protection Regulation), som 
reglerar all personuppgiftshantering. Med personuppgifter menas varje upplysning som avser en identifierad 
eller identifierbar fysisk person, det vill säga uppgifter om namn, personnummer, e-postadress, 
anställningsnummer, bilder eller andra uppgifter som går att hänföra till en särskild fysisk person. 

Det är en EU-förordning som är direkt tillämplig som svensk lag. Lagen gäller alla företag, organisationer, 
kommuner mm. GDPR ersätter den tidigare datalagstiftningen PUL. 

SSAU/SAM bjöd in föreningar/församlingar att ta del av information om GDPR under november månad. 
Kunde ni inte delta så kan man få tillgång till powerpointmaterialet som användes, maila då till 
gdpr@alliansmissionen.se. 
Vi uppmanar alla föreningar och församlingar att sätta sig in i den nya lagstiftningen och vad det får för 
konsekvenser för er. Detta brev fokuserar till stor del på behovet av samtycke för personuppgiftshantering. 
Lagen innehåller fler områden som ni själva behöver sätta er in i.

VVarje verksamhet, organisation, företag mm har en personuppgiftsansvarig1. I ert fall är det 
föreningen/församlingen som är personuppgiftsansvarig, och således ansvarig för att rätt rutiner upprättas. 
GDPR trycker på att det ska finnas en laglig grund för all hantering av personuppgifter. En av dessa lagliga 
grunder är samtycke från den enskilde vars personuppgifter du hanterar, och det är denna lagliga grund som 
vi har bedömt är mest tillämplig på era verksamheter.

MEN när det gäller barn krävs ett samtycMEN när det gäller barn krävs ett samtycke från barnets båda vårdnadshavare2. I nuläget är 
definitionen av barn den som är under 16 år, detta kan dock komma att förändras. Här är det viktigt att ni 
som förening/församling uppdaterar er om aktuella regler genom t.ex. Datainspektionen. SAU strävar också 
efter att meddela förändringar snarast möjligt på vår hemsida.

Den persoDen personuppgiftsansvarige ska göra rimliga ansträngningar för att kontrollera att samtycke ges eller 
godkänns av den person som har föräldraansvar för barnet, med hänsyn tagen till tillgänglig teknik. Samtycket 
ska vara aktivt, frivilligt, urskiljbart och det ska kunna återkallas. Bevisbördan för att det finns ett samtycke 
ligger hos den personuppgiftsansvarige, varför vi anser det lämpligt att samtycket ska vara i skriftlig form. 

När ett samtycNär ett samtycke inhämtas ska också information ges om vilka personuppgifter som kommer att hanteras, hur 
länge de kommer att förvaras samt vilka som har åtkomst till dem. Observera att lagen kräver att organisationen 
ser över att enbart relevanta personuppgifter sparas, att personuppgifterna förvaras så säkert som möjligt 
och med åtkomst för så få människor som möjligt. Vidare kräver lagen att organisationen har beskrivit 
ändamålen med personuppgifterna samt har bestämt hur länge uppgifterna ska lagras3. Hur länge de lagras ska 
stå i relevant proportion till ändamålen för hanteringen av personuppgifterna. Information ska också ges om 
att samtycatt samtycket kan återkallas, hur man ska gå tillväga om man inte anser att hanteringen har skötts i enlighet 
med lagen samt att man har rätt att begära tillgång till och rättelse, ändring eller radering av 
personuppgifterna.

Ansvaret för att ett samtycke finns åligger alltså er som församling/förening. Vår bedömning är att ni behöver 
ha ett samtycke av barnets vårdnadshavare för att kunna ha ett fungerande medlemsregister samt för att 
kunna komma i kontakt med era medlemmar och deras vårdnadshavare vid t.ex. olyckshändelse. Ett 
uppdaterat medlemsregister är också nödvändigt för att deltagare i er verksamhet ska vara försäkrade. 

1 Personuppgiftsansvarig är inte en fysisk person utan en juridisk. I ert fall är det er förening/församling som är 
personuppgiftsansvarig och det innebär att det ytterst sett är styrelsen för respektive förening/församling som är ansvarig för att 
den nya lagstiftningen följs. 
2 Alternativt annan med föräldraansvar, se kapitel 2, artikel 8 i Dataskyddsförordningen. 
3 Medlemsregister bör sparas i minst tre år med anledning av eventuell revision av uppgifterna, se längre fram i brevet. Övriga 
personuppgiftskategorier får varje förening/församling göra en bedömning av lagringstid. 



För att stötta ert arbete har vi arbetat fram två samtyckesmallar (över/under 16 år) som ni kan använda i 
kontakten med era medlemmar/medlemmars vårdnadshavare.  Dessa mallar läggs upp på www.sau.nu/gdpr.
Observera att det enbart är en mall, ni måste själva fylla i de uppgifter som är riktiga för er och ta ansvar 
för slutprodukten. 

Riksorganisationen SRiksorganisationen SAU kommer att skriva ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med er 
förening/församling. Detta avtal innebär att det är ni som är personuppgiftsansvariga men att vi som 
riksorganisation också får ta del av personuppgifterna. Detta för att ha fullgoda underlag för vår ansökan av 
stats- och regionsbidrag. Personuppgifter hanteras av SAU:s kontorschef, bidragshandläggare samt revisorer. 
Uppgifterna förvaras i riksorganisationen SAU:s databas samt i låst skåp. Uppgifterna lagras i tre år med 
anledning av möjliggörande av revision av uppgifterna. Till myndigheter lämnas bara avidentifierade uppgifter, 
aldrig personuppgifter. 

Vi Vi kommer vid stickprov begära in kopior på samtyckesblanketterna. Vi kommer alltså i normalfallet inte att 
begära in kopior på samtyckesblanketterna utan underlaget för vår hantering av personuppgifter är det 
personuppgiftsbiträdesavtalet som skrivs med respektive förening/församling. 

Ett samtycke gäller tillsvidare. Om någon skulle dra tillbaka sitt samtycke måste det kommuniceras till 
Riksorganisationen SAU då vi i detta fall inte längre har en laglig grund för hanteringen av personuppgifter. 

Här följer några kommentarer till samtyckesmallarna:
••  I mallarna har vi räknat upp tänkbara områden där personuppgifter sparas. Ni måste själva ta bort det    
  som inte är aktuellt för er samt att lägga till om ni har fler områden där personuppgifter hanteras.
•  Vad gäller det som vi kallar medlemsregister har vi valt att göra det, samt upprättande av deltagarlistor   
  och godkännande att spara vårdnadshavares kontaktuppgifter, obligatoriskt att samtycka till detta för att   
  kunna delta i verksamheten. Notera att det i övrigt går att samtycka till valda delar. 
••  Allt som är gulmarkerat behöver ni själva fylla i med uppgifter som är riktiga. Är ni en självständig      
  SAU-förening så är det föreningen som ska fyllas i, i annat fall församlingen.
•  Ni behöver för varje punkt själva fylla i åtkomst, lagring mm då detta ser olika ut i varje            
  förening/församling. 
•  Vad gäller bilder behöver ni tänka till var ni kan tänkas förvara och publicera bilder. Nämn alla hemsidor  
  och sociala medier. Här är det viktigt att som självständig förening även inkludera församlingens hemsida  
  om bilder brukar läggas upp där.
    Vi rekommenderar att man som ledare undviker att lägga upp bilder på sina privata sociala medier om   
  bilderna är tagna under föreningens/församlingens anordnade aktiviteter. 

Ni kan läsa mer om GDPR på www.datainspektionen.se.
Vi kommer också fortlöpande att uppdatera informationen om GDPR på www.sau.nu/gdpr 
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