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Register över behandling.  

Svensk Förening för Vårdhygiens (SFVH) rutiner för behandling av personuppgifter. 

Upprättade juni 2018. 

 SFVH:s styrelse är personuppgiftsansvarig. Styrelsen kontaktas via styrelsen@sfvh.se. 

 Syftet med behandlingen av personuppgifterna är medlemsadministration samt 

utskick av nyhetsbrev till dem som tecknat sig för prenumeration.  

 Medlemsregistret innehåller uppgifter om dem som är medlemmar i föreningen i 

enlighet med föreningens stadgar. Förteckningen innehåller uppgifter om varje 

medlems namn, bostadsadress, e-postadress, arbetsplats och 

medlemsnummer. Prenumerantregistret innehåller uppgifter om dem som 

prenumererar på föreningens nyhetsbrev. Förteckningen innehåller uppgifter om 

varje prenumerants e-postadress. 

 Uppgifterna i medlemsregistret sparas t.o.m. kalenderåret efter senast betalda 

medlemsavgift. Föreningens kassör ansvarar för att ta bort uppgifter ur 

medlemsregistret. Uppgifterna i prenumerantregistret sparas till dess 

prenumeranten avsäger sig fortsatt prenumeration genom ”klick” på avsedd ”knapp” 

i nyhetsbrev. Föreningens webbredaktör ansvarar för att ta bort uppgifter ur 

prenumerantregistret. 

 Uppgifterna i medlemsregistret finns i föreningens bokföringsprogram som finns på 

föreningsdator och är skyddade genom att inloggning till föreningens 

bokföringsprogram krävs för att nå dessa. Uppgifterna i prenumerantregistret finns 

på föreningens webbplats som administreras av företaget HL-design med vilket SFVH 

slutit personuppgiftsbiträdesavtal och är skyddade genom att inloggning till 

webbplatsens editionsprogram krävs för att nå dessa.  
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Information till befintliga medlemmar 

Information med denna lydelse publicerades på webbplatsen www.sfvh.se den 13 juni 2018: 

 ”Föreningens styrelse för en förteckning över föreningens 

medlemmar. Förteckningen innehåller uppgifter om varje medlems namn, 

bostadsadress, e-postadress, arbetsplats och medlemsnummer. Syftet med 

förteckningen är att kunna administrera medlemskap. Uppgifterna lagras så länge 

som du är medlem. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi 

registrerat om dig. Är de felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem 

rättade. Maila till styrelsen@sfvh.se om du vill få information om dina uppgifter.” 

 

Information till befintliga prenumeranter 

Information med denna lydelse skickades ut i föreningens nyhetsbrev den 13 juni 2018: 

 ”SFVH har en förteckning över dem som prenumererar på detta nyhetsbrev. 

Förteckningen innehåller uppgifter om e-postadresser till samtliga prenumeranter. 

Du har rätt att få information om vilka uppgifter som vi registrerat om dig. Är de 

felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade. Maila 

till styrelsen@sfvh.se om du vill få information om dina uppgifter. Maila också till 

samma adress om du vill avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.” 

 

Information inför ansökan om medlemskap via formulär på webbplatsen www.sfvh.se 

 Genom att fylla i och skicka in detta formulär ger du ditt samtycke till att lämnade 

uppgifter får lagras och behandlas av Svensk Förening för Vårdhygien. Lämnade 

uppgifter behandlas för att vi ska kunna registrera och behandla din ansökan om 

medlemskap. Uppgifterna lagras så länge som du är medlem och så länge lagen 

kräver det.  

Att man tagit del av informationen bekräftas genom markering av ruta. Det går inte att 

skicka ansökan innan denna ruta fyllts i. 

 

Information inför tecknande av prenumeration på nyhetsbrev via webbplatsen 

www.sfvh.se 

 Genom att anmäla dig för nyhetsbrev ger du ditt samtycke till att lämnade uppgifter 

får lagras och behandlas av Svensk Förening för Vårdhygien. Lämnade uppgifter 

behandlas för att vi ska kunna skicka föreningens nyhetsbrev till dig. Uppgifterna 

lagras så länge du inte avregistrerar din prenumeration på föreningens nyhetsbrev. 
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