Integritetspolicy för Skandinaviska Läkarbanken
Allmänt
Skandinaviska Läkarbanken (SLB) är mån om att du ska känna dig trygg i alla dina kontakter med oss.
Vi följer GDPR, den nya dataskyddsförordningen som trädde i kraft i hela EU den 25 maj 2018. Detta
betyder att vi respekterar din personliga integritet och din rätt att ha kontroll över dina
personuppgifter. I vår integritetspolicy beskriver vi vilka uppgifter som samlas in, för vilket syfte och
hur SLB behandlar dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan
kontakta oss.
Policyn gäller oavsett om du kommer i kontakt med oss som medlem, givare, styrelsemedlem eller
bara är intresserad av vår verksamhet.
Skandinaviska Läkarbanken Ideell förening, organisationsnummer 827500-9234, är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.
Kontaktuppgifter se nedan.
När samlar Skandinaviska Läkarbanken in dina personuppgifter?
-

När du blir medlem i Skandinaviska Läkarbanken
När du ger en gåva till Skandinaviska Läkarbanken
När du ansöker om att bli trainee i Skandinaviska Läkarbanken
När du blir invald i styrelsen för Skandinaviska Läkarbanken
När du kontaktar oss via e-post eller genom vår webbplats

Vilka personuppgifter samlar vi in?
SLB får i första hand personuppgifterna direkt ifrån dig. Exempel på personuppgifter vi samlar in är
ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt i vissa fall personnummer och
bankkontonummer.
Vad använder vi personuppgifterna till? (våra ändamål):
Personuppgifterna i registret används i huvudsak för de ändamål som anges nedan:
•

•

För att registrera medlemskap i SLB. Registret används för att du ska få del av vårt
nyhetsbrev och annan information några gånger om året men också för att registrera din
medlemsavgift. Som kopia till årsredovisningen biläggs också en medlemsförteckning med
namn och adress till alla som var medlemmar vid årsskiftet. Medlemskapet upphör om du
inte betalat din medlemsavgift för året och dina uppgifter raderas då ur vårt medlemsregister
Medlemmar bjuds in till Fortbildnings- och Inspirationsdagar, vid anmälan kommer
personuppgifter på de som anmält sig att delas med andra deltagare, kursgård eller liknande.
Dessa ses som ett berättigat intresse och ingen speciell information ges till deltagarna om
detta då det är en naturlig del av att ha anmält sig till ett möte. Vill du inte att dina uppgifter
delas i samband med Inspirationsdagarna kontaktar du oss Informationen om deltagare vid

•
•

•

•

•

Fortbildnings- och Inspirationsdagarna sparas under tre år, information om särskilda
uppgifter som specialkost sparas dock inte efter att mötet har avslutats.
För att kunna ta emot och registrera gåvor, samt skicka tackbrev och information om arbetet
till dig som gåvogivare. Gåvogivares uppgifter sparas i 3 år
För att notera vilka som har ansökt om att bli trainees. Uppgifterna används för att göra
uttagningen av vilka som ska få åka på traineeuppdrag. Uppgifterna sparas i tre år.
Uppgifterna på de som blir uttagna överförs då till ”registret för läkare, tandläkare och annan
medicinsk personal”
För att registrera dem som ingår i styrelsen i SLB. Via mail, telefon och webbplats/molntjänst
får du som styrelseledamot del av handlingar, rapporter och annan info för att kunna fullgöra
styrelsearbetet på ett gott sätt. Styrelsemedlems uppgifter kan förekomma i protokoll,
minnesanteckningar, vid kontakter med bank eller liknande
I vissa fall får SLB del av styrelsemedlems bankkontonummer för att möjliggöra utbetalning
av till exempel reseersättning. Kontouppgifterna lämnas vidare till Erikshjälpens
ekonomipersonal för utbetalning. Uppgifterna sparas under den tid du är styrelsemedlem.
Om du fortfarande är medlem efter att ha avgått ur styrelsen gäller reglerna för sparande av
medlems uppgifter
Uppgifter från dig som mailat, ringt eller på annat sätt kontaktat SLB används för att kunna
upprätthålla en god kontakt

Laglig grund och rutiner för behandling av personuppgifter
I och med att du blir medlem i SLB eller på annat sätt har kontakt med oss samtycker du samtidigt till
att dina personuppgifter används som nämnts ovan.
Medlemsregistret uppdateras årligen efter genomgång av vilka som ej betalat medlemsavgift och
därmed inte kvalificerar att vara kvar i registret. Den lagliga grunden för detta baserar sig på en så
kallad intresseavvägning.
Gåvogivares uppgifter sparas i 3 år. Traineeansökningar sparas i tre år. Uppgifter om styrelsemedlem
tills du avgår ur styrelsen. Personuppgifter från dig som haft kontakt med SLB på annat sätt sparas så
länge det anses nödvändigt. Allt detta baseras på den lagliga grunden intresseavvägning.
I vissa fall kan Skandinaviska Läkarbanken ha en rättslig förpliktelse att behandla dina
personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att
kunna uppfylla bokföringslagens krav.
Din rätt till dina personuppgifter
•
•
•
•

•

Du har rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dina uppgifter
Du har rätt att få dina personuppgifter rättade om något inte stämmer
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderade
Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en
intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta
behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina
intressen
Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till
Integritetsskyddsmyndigheten

Information som kan lämnas ut
Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan för extern bearbetning. I de fall vi använder
tredje partsprodukter för att förbättra våra tjänster till dig reglerar vi detta i ett
personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören för att säkerställa att dina uppgifter inte lämnas
vidare för bearbetning av oberoende part. I det fall vi avslutar tredje partstjänsten, säkerställer vi att
dina uppgifter raderas från tredje part. Exempel på tredje part är Insamlingsstiftelsen Erikshjälpen
som stöder med IT-support, ekonomisystem mm.
Då det gäller styrelsemedlemmar kan det hända att dina personuppgifter delas till länder också
utanför EU/EES eftersom vi har samarbetspartners där. Det kan förmodas att de inte har samma
kontroll på datasäkerheten som den som råder inom EU/EES.
Säkerhet
De IT-tjänster som vi använder har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda
dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Endast personal med behöriga
konton och lösenord har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras. Våra
anställda har också strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar
och regler.
Cookies
Vi använder cookies på vår webbplats skandinaviskalakarbanken.se för att skapa en så bra upplevelse
som möjligt. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som innehåller data från
webbplatser som du besökt. Syftet är att ge besökare tillgång till olika funktioner och underlätta
surfandet. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt
dina inställningar. För mer information, se vår hemsida.
Externa länkar
I händelse av att våra webbplatser innehåller länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte
kontrollerar över är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom SLB saknar kontroll över
innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi inte heller för dess innehåll. Om du
följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.
Hur du kontaktar oss
För ytterligare information om personuppgiftshanteringen eller om du har frågor är du välkommen
att kontakta oss på:
Skandinaviska Läkarbanken
Datorgatan 4
561 33 Huskvarna
E-mail: info@skandinaviskalakarbanken.se

Denna integrationspolicy gäller från och med 2018-05-25. Uppdaterad 2022-05-06

