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Allmänt 

Syftet med denna anvisning är att vara ett hjälpmedel för föreningsaktiva. Eftersom 

rättspraxis enligt EU:s dataskyddsförordning ännu inte har uppstått kompletteras 

guiden senare. 

Föreningars dataskyddsprinciper 

Dataskyddsförordningen föreskriver om principerna för behandling av 

personuppgifter. En förening som är registeransvarig ska se till att följande 

dataskyddsprinciper iakttas i alla faser där personuppgifter behandlas: 

• laglighet, korrekthet och öppenhet i behandlingen  

• bundenhet till användningsändamålet 

• uppgiftsminimering 

• uppgifternas korrekthet 

• lagringsminimering 

• uppgifternas integritet och konfidentialitet 

• registeransvariges ansvarsskyldighet. 

Ansvarsskyldighet innebär att föreningen ska kunna visa att 

dataskyddslagstiftningen iakttas. För att fullgöra ansvarsskyldigheten ska föreningen 

bedöma vad dataskyddsprinciperna innebär och hur de i praktiken realiseras i 

verksamheten. Efterlevnaden av ansvarsskyldigheten förutsätter bland annat att 

behandlingen av personuppgifter planeras och dokumenteras noggrannare än 

tidigare. 

Läs mer: tietosuoja.fi/dataskyddsprinciper 

Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard 

I dataskyddsförordningen föreskrivs också om principerna för inbyggt dataskydd och  

dataskydd som standard. Principen för inbyggt dataskydd förutsätter att  

dataskyddsprinciperna effektivt införlivas i behandlingen av personuppgifter i alla  

faser. Principen för dataskydd som standard innebär i sin tur att registeransvariga  

endast ska behandla personuppgifter som behövs för särskilda ändamål. 

För att fullgöra sitt ansvar som registeransvarig ska föreningen vidta de tekniska 

och organisatoriska åtgärder som behövs för att föreningen ska kunna säkerställa 

och visa att förordningen iakttas. Med tekniska och organisatoriska åtgärder avses 

till exempel utbildning av funktionärer, anvisningar och föreskrifter för funktionärer,  

övervakning av lokaler, övervakning av användningen av personuppgifter,  

pseudonymisering, IT-systemens informationssäkerhet, kryptering av uppgifter,  

tekniska begränsningar samt revisions- och kontrollsystem. 

https://tietosuoja.fi/sv/dataskyddsprinciper
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Riskbaserade metod och konsekvensbedömning 

I dataskyddsförordningen avses med risk eventuella fysiska, materiella eller 

immateriella skador som den registrerade orsakas till exempel när behandlingen 

leder till diskriminering, identitetsstölder eller bedrägerier, ekonomiska förluster, 

sociala skador eller omintetgörande av pseudonymisering.  

Dataskyddsförordningen utgår från en riskbaserad metod. Det innebär att föreningar 

ska relatera dataskyddsförordningens skyldigheter och relevanta skyddsåtgärder till 

riskerna för den registrerades rättigheter och friheter. Personuppgifter ska till 

exempel skyddas så att skyddsåtgärderna motsvarar riskerna relaterade till 

behandlingen av personuppgifter. Risken kan vara högre till exempel när man 

behandlar uppgifter som hör till särskilda personuppgiftsgrupper, uppgifter om barn 

eller en stor mängd personuppgifter som berör många personer. Då krävs också 

effektivare tekniska och organisatoriska skyddsmekanismer. 
 

Läs mer: tietosuoja.fi/sv/bedöm-riskerna 
 

tietosuoja.fi/sv//behandling-av-sarskilda-kategorier-av-personuppgifter 
 

När behandlingen av personuppgifter sannolikt involverar en hög risk ska föreningar 

göra en konsekvensbedömning gällande dataskyddet. När risknivån bedöms gäller 

det att beakta behandlingens karaktär, omfattning, kontext och syfte. Om en förening 

inte vidtar åtgärder för att minska en hög risk ska den vända sig till 

dataombudsmannens byrå för föregående samråd. 

Läs mer: tietosuoja.fi/sv/konsekvensbedomning 
 

tietosuoja.fi/sv/forhandssamrad 

Behandlingens rättsgrund 

När en förening behandlar personuppgifter ska den alltid ha en lagstadgad 

rättsgrund för behandlingen. Grunden ska fastställas innan behandlingen inleds, 

och den kan inte ändras eller bytas efter att behandlingen inletts. 

Dataskyddsförordningen omfattar sex olika grunder, som möjliggör behandling 

av personuppgifter: 

• ett samtycke av den registrerade 

• ett avtal 

• en rättslig förpliktelse för den personuppgiftsansvarige 

• skydd av vitala intressen 

• en uppgift som gäller ett allmänt intresse eller offentlig makt 

• ett berättigat intresse hos den registeransvariga eller en tredje part. 

Behandling av uppgifter som gäller särskilda kategorier av personuppgifter, såsom 

etniskt ursprung eller hälsorelaterade uppgifter, är i princip förbjuden. Behandling är 

dock tillåten på grunder som nämns i dataskyddsförordningen. 

Läs mer: tietosuoja.fi/sv/behandling-av-sarskilda-kategorier-av-personuppgifter 

https://tietosuoja.fi/sv/bedom-riskerna
https://tietosuoja.fi/sv/behandling-av-sarskilda-kategorier-av-personuppgifter
https://tietosuoja.fi/sv/behandling-av-sarskilda-kategorier-av-personuppgifter
https://tietosuoja.fi/sv/konsekvensbedomning
https://tietosuoja.fi/sv/forhandssamrad
https://tietosuoja.fi/sv/behandling-av-sarskilda-kategorier-av-personuppgifter
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Den registrerades rättigheter 

Den registrerades rättigheter enligt dataskyddsförordningen: 

• rätten att få transparent information om behandlingen av personuppgifter 

• rätten till tillgång till uppgifter 

• rätten till korrigering av uppgifter 

• rätten att bli bortglömd 

• rätten att begränsa behandlingen 

• rätten att flytta uppgifterna mellan system 

• rätten att göra en invändning mot behandlingen av uppgifter 

• rätten att inte bli föremål för automatiskt beslutsfattande 

• rätten att vid behov vända sig till en behörig myndighet. 

Läs mer: tietosuoja.fi/sv/den-registrerades-rattigheter 

Register över behandling 

Enligt dataskyddsförordningen ska registeransvariga i regel ha en beskrivning av  

behandlingsåtgärder som de ansvarar för genom vilken de kan visa att 

behandlingen är förenlig med förordningen. Enligt förordningen ska beskrivningen 

vara skriftlig och på begäran överlämnas till myndigheter. 
 

Läs mer: tietosuoja.fi/sv/register-over-behandling 

Informationssäkerhet 

Föreningar ska se till att uppgifter skyddas i alla behandlingsfaser från insamling av 

uppgifter till radering av dem. Behandlingens säkerhet förutsätter till exempel 

förmåga att garantera systemens och tjänsternas fortlöpande konfidentialitet, 

integritet, användbarhet och feltolerans samt förmåga återhämta uppgifter och 

snabb tillgång till uppgifter efter fysiska eller tekniska fel. 

Skyddet av uppgifter förutsätter också att behandlingen av personuppgifter följs upp 

och övervakas. Den informationssäkerhetsnivå som krävs beror på den behandlade 

informationens karaktär och informationsmängden, till exempel så kallade känsliga 

uppgifter, dvs. uppgifter relaterade till särskilda persongrupper ska ha effektivare 

tekniskt skydd. En stor mängd information kan göra den intressantare för 

utomstående, vilket innebär att den ska skyddas effektivare. 

Utnämning av dataskyddsombud 

Ett dataskyddsombud är en organisationsintern sakkunnig, som följer behandlingen 

av personuppgifter och ger hjälp vad gäller efterlevnaden av 

dataskyddsbestämmelserna. Dataskyddsförordningen förutsätter att 

dataskyddsombud utses bland annat om föreningens kärnuppgifter involverar 

omfattande behandling av personuppgifter som gäller särskilda 

personuppgiftsgrupper. Dataskyddsombud kan utses också då 

dataskyddsförordningen inte ålägger detta. 

https://tietosuoja.fi/sv/den-registrerades-rattigheter
https://tietosuoja.fi/sv/register-over-behandling
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Läs mer: tietosuoja.fi/sv/dataskyddsombud 

Dataskyddsincidenter 

Om personuppgifter blir föremål för dataskyddsincidenter är föreningar skyldiga att 

informera dataombudsmannen om dem. Med en personuppgiftsincident avses en 

händelse som leder till att personuppgifter förstörs, försvinner, ändras, olovligen 

överlåts eller hamnar i händerna på en aktör som saknar rätt att behandla dem. 

Personuppgiftsincidenter ska även anmälas till en registrerad, om den sannolikt 

orsakar en hög risk för hans eller hennes rättigheter och friheter. 

Läs mer: tietosuoja.fi/sv/personuppgiftsincidenter 

Vanliga frågor om behandling av personuppgifter i 
föreningsverksamhet 

Vilka personuppgifter om medlemmar får en förening behandla? 

Föreningens styrelse ska samla in uppgifter åtminstone om medlemmarnas namn 
och hemort, eftersom styrelsen enligt föreningslagen ska ha en 

medlemsförteckning i vilken namn och hemort anges. 

Föreningens syfte, stadgar och verksamhet avgör vilka personuppgifter om 

medlemmar som är relevanta med tanke på föreningens verksamhet. I vilken 

omfattning föreningar får samla in personuppgifter om sina medlemmar varierar 

avsevärt mellan föreningarna. Föreningar ska alltid kunna visa att alla insamlade 

uppgifter är relevanta. 

Syftet med behandlingen av personuppgifter i föreningsverksamhet ska fastställas 

enligt föreningens syfte. Personuppgifter får inte insamlas för säkerhets skull, utan 

det ska göras planenligt och i ett visst behandlingssyfte. Huruvida de insamlade 

uppgifterna är relevanta ska kunna motiveras med tanke på skötseln av 

medlemsärenden. Att varje insamlad personuppgift är relevant ska bedömas och 

kunna visas separat. 
 

Läs mer: tietosuoja.fi/sv/ansvarsskyldighet 

Grunden för behandling av personuppgifter i föreningsverksamhet kan till exempel 

vara den registrerades samtycke, en lagstadgad skyldighet eller ett berättigat 

intresse hos registeransvarige. Personuppgifter i medlemsförteckningen kan 

behandlas på olika grunder. Behandlingen av medlemmarnas namn och hemort 

baserar sig på föreningslagen, medan ytterligare information om medlemmar (såsom 

adress eller födelseår) kan insamlas med till exempel samtycke. Identifieringen av 

grunden för behandling av personuppgifter är viktig, eftersom detta fastställer 

hurdana dataskyddsrättigheter medlemmarna i föreningens medlemsregister har. 

Föreningar ska se till att de har tydliga förfaranden för att registrerades rättigheter 

tillgodoses och att de vid behov kan visa dem. Ett bra sätt är att be om samtycke till 

behandling av uppgifter och eventuellt utlämnande till exempel redan på 

ansökningsblanketten för medlemmar. 

De personuppgifter som insamlas ska vara exakta, relevanta och väsentliga. 

Uppgifterna får inte vara onödiga, felaktiga eller inexakta. Ett bra sätt att ta hand om 

personuppgifternas riktighet är att föreningen samlar in uppgifterna om respektive 

medlem personligen och ber personen meddela eventuella ändringar till föreningen. 

https://tietosuoja.fi/sv/dataskyddsombud
https://tietosuoja.fi/sv/personuppgiftsincidenter
https://tietosuoja.fi/sv/ansvarsskyldighet
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Föreningars kontaktuppgifter för medlemmar är i allmänhet relevanta med tanke på 
kontakterna mellan medlemmarna och föreningen. De kontaktuppgifter som insamlas 
beror på föreningens stadgar och sätt att upprätthålla kontakten med medlemmarna. 
Uppgifter om medlemmar kan till exempel användas för att debitera medlemsavgifter 
och skicka möteskallelser eller meddelanden samt för att säkerställa medlemskapet. 
Uppgifter om medlemmars yrke, hemort, särskilda tillstånd eller utbildning kan 
behövas beroende på föreningens mål och syfte. I vissa föreningar kan det vara 
motiverat att samla in uppgifter om till exempel medlemmars specialkompetens som 
kan gynna föreningsverksamheten. Det väsentliga är att föreningar alltid ska kunna 
visa att de insamlade uppgifterna är nödvändiga. 

Medlemmarna ska informeras om behandlingen av deras personuppgifter. 

Läs mer: tietosuoja.fi/sv/beratta-om-behandlingen-for-den-registrerade 

Får föreningar använda personbeteckning i medlemsuppgifterna? 

I föreningsverksamhet är det sällan motiverat att använda 

personbeteckning i medlemsuppgifter. 

Enligt 29 § i dataskyddslagen (1050/2018) får en personbeteckning behandlas med 

den registrerades samtycke eller när behandlingen regleras i lag. Dessutom får en 

personbeteckning behandlas, om det är viktigt att entydigt identifiera den 

registrerade. 

I föreningsverksamhet kan behandlingen av personbeteckning vara motiverat om 

registrerade måste kunna identifieras tillförlitligt och entydigt för att tillgodose deras 

rättigheter och skyldigheter och om identifieringen endast kan se med hjälp av 

personbeteckning. 

Födelsetid eller -år är den vanligaste uppgiften med vars hjälp medlemmar med 

samma namn skiljs åt. Om hela personbeteckningen införs i medlemsregistret gäller 

det att veta i vilket syfte detta görs och om användning i detta syfte är tillåtet enligt 

lag. Användning av personbeteckning i medlemsuppgifter ställer i regel också högre 

tekniska krav på skyddet av medlemsregister. 

Får en förening behandla frågor om medlemmarnas religiösa övertygelse, hälsa 

eller politiska åsikter? 

Uppgifter om religiös övertygelse, hälsa och politiska åsikter hör enligt EU:s 
dataskyddsförordning till så kallade särskilda personuppgiftskategorier (känsliga 
uppgifter). 

Behandling av uppgifter som hör till så kallade särskilda kategorier av 

personuppgifter är i princip förbjuden. Trots det principiella förbudet kan uppgifter 

som hör till särskilda personuppgiftskategorier behandlas, om EU:s 

dataskyddsförordning eller övrig lagstiftning möjliggör undantag. Det vanligaste 

undantaget som direkt följer av dataskyddsförordningen är den registrerades 

uttryckliga samtycke. 

Även ett annat undantag följer direkt av dataskyddsförordningen, enligt vilket 

personuppgifter som hör till särskilda personuppgiftskategorier kan 

behandlas när alla följande villkor uppfylls: 

• Uppgifter som hör till särskilda personuppgiftskategorier får behandlas inom ramen 

för berättigad verksamhet hos en stiftelse, en förening eller ett annat icke 
vinstdrivande organ, som har ett politiskt, filosofiskt, religiöst eller fackligt syfte. 

https://tietosuoja.fi/sv/beratta-om-behandlingen-for-den-registrerade
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• Uppgifterna ska skyddas ändamålsenligt. 

• Behandlingen kan gälla samfundets medlemmar, tidigare medlemmar eller 
personer, med regelbundna till samfundets ändamål relaterade kontakter till 
samfundet. 

• Uppgifterna får inte överlåtas utanför samfundet utan samtycke. 

Dessutom gäller det bland annat att beakta att behandlingen av uppgifter som hör till 

särskilda personuppgiftskategorier ska vara motiverad med tanke på syftet med 

föreningens verksamhet. 

Läs mer: tietosuoja.fi/sv/behandling-av-sarskilda-kategorier-av-personuppgifter 

Ibland är redan medlemskap i en förening en uppgift som hör till särskilda 

personuppgiftskategorier. Till exempel kan uppgifter om medlemskap i politiska 

partier, religiösa samfund eller föreningar relaterade till olika sjukdomar höra till 

särskilda personuppgiftskategorier. Med beaktande av syftet med föreningens 

verksamhet kan det vara motiverat att samla in uppgifter som hör till särskilda 

personuppgiftskategorier. Detta förutsätter dock att föreningen bedömer vilka 

uppgifter som behövs med tanke på dess verksamhet och vid behov kan visa varför 

de insamlats. Om en förening på ett omfattande plan behandlar uppgifter som hör till 

särskilda personuppgiftskategorier ska den utföra en konsekvensbedömning av 

behandlingen. 

Läs mer: tietosuoja.fi/sv/konsekvensbedomning 

Får en förening behandla andra än medlemmars personuppgifter (t.ex. kunders)? 

En förening kan ha en motiverad orsak att vid sidan av medlemsuppgifter 
behandla andra personuppgifter. Insamlingen av personuppgifter och den övriga 
behandlingen ska vara sakligt motiverad med tanke på föreningens verksamhet. 

En förening kan med andra ord till exempel behandla kunders personuppgifter, 
om detta är nödvändigt med tanke på kundrelationen. Till exempel en 
idrottsförening som ordnar coachning kan insamla relevanta uppgifter om 

personer som deltar i coachningen. 

En förening kan också insamla personuppgifter om deltagare i utbildningar eller 
andra motsvarande evenemang. Insamling av uppgifter kan behövas till exempel 

för fakturering. En förening kan också till exempel registrera sådana personers 
kontaktuppgifter som vill få information om föreningens verksamhet. Då kan 
grunden vara samtycke eller berättigat intresse. 

 

Får en föreningsmedlems uppgifter utlämnas till andra medlemmar? 
 

En föreningsmedlem har rätt att ta del av de uppgifter som enligt föreningslagen ska 

införas i medlemsförteckningen. Dessa uppgifter består av medlemmarnas namn 

och hemort. Föreningen eller en medlem kan inte förbjuda en annan medlem att ta 

del av dessa uppgifter. 

Endast medlemmar har rätt att ta del av dessa uppgifter. Till exempel en medlem i 

en fackavdelning har endast rätt att ta del av sin fackavdelnings medlemsuppgifter, 

medlemskap i samma takorganisation ger inte rätt till insyn. Föreningen ska se till att 

den som begär uppgifter är medlem i föreningen. 

Om föreningars rätt att utlämna uppgifter om en medlem till andra medlemmar 

https://tietosuoja.fi/sv/behandling-av-sarskilda-kategorier-av-personuppgifter
https://tietosuoja.fi/sv/konsekvensbedomning
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föreskrivs inte i lag. Föreningen ska separat begära samtycke av medlemmen för 

utlämnande av uppgifter. Även i dessa situationer ska föreningen informera 

medlemmen om hur och i vilket syfte personuppgifterna kommer att användas. 

Syftet med behandlingen av en förenings medlemsuppgifter kan vara 

upprätthållandet av kontakter mellan medlemmarna. Detta kan förutsätta att 

föreningen utlämnar andra medlemmars kontaktuppgifter till en medlem. Syftet med 

behandlingen bedöms utifrån föreningens stadgar och syftet med föreningens 

verksamhet. Av föreningens stadgar och syfte ska det framgå att medlemsuppgifter 

kan utlämnas till andra medlemmar. Utlämnandet av medlemsuppgifter ska vara i 

linje med uppgifternas användningssyfte. Medlemmar ska på förhand informeras om 

att uppgifter utlämnas till andra medlemmar, och de ska även i övrigt informeras om 

behandlingen av personuppgifter. Detta är viktigt också med tanke på att en person 

kan ha spärrmarkering eller inte vill att uppgifterna utlämnas till andra. En medlem 

har rätt att motsätta sig utlämnande av uppgifter till andra medlemmar. 

Läs mer: tietosuoja.fi/sv/beratta-om-behandlingen-for-den-registrerade 

Får en idrottsförening publicera tävlingsresultat? 
 

Situationerna varierar, och vid behov kan det vara bra att kontrollera saken med 

grenförbundet. Registeransvarig ska bedöma om publicering är lagenligt. I vilket 

fall som helst ska tävlingsdeltagarna informeras om publicering, och det sällskap 

eller förbund till vilket föreningen hör ska framgå av tävlingsreglerna. 

Om idrottsföreningen själv publicerar resultaten ska den först bedöma vilken 

rättsgrund den använder för publicering. I vissa situationer kan publicering ske 

med registeransvarigas berättigade intresse. Det gäller att notera att tävlare då 

har rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter i publiceringssyfte. 

Registeransvarig ska informera tävlingsdeltagare om att uppgifterna publiceras 

och om rätten att motsätta sig behandling av personuppgifter. 

Det är säkrast att be om separat samtycke av tävlarna för publicering av 

personuppgifter redan i samband med till exempel anmälan till tävlingen. För 

närvarande finns det ingen myndighetspraxis för situationer som kräver 

samtycke. Föreningar ska från fall till fall bedöma om uppgifterna kan publiceras 

med stöd av registeransvarigas berättigade intresse eller om samtycke av den 

registrerade behövs. 

Om föreningen däremot utlämnar resultaten till en dagstidning för publicering 

med stöd av berättigat intresse kan tävlare motsätta sig föreningens avsikt att 

utlämna uppgifterna. 

Får en idrottsförening ge frivilliga funktionärer uppgifter om barn (t.ex. namn,  

födelseår, hemort), som coachas av funktionären? 

En idrottsförening får ge funktionärer personuppgifter som behövs med tanke på 

coachningen. Idrottsföreningen ska beakta att den som registeransvarig ansvarar för 

behandlingen av personuppgifter i verksamheten. Idrottsföreningen ska ge frivilliga 

funktionärer anvisningar om behandlingen av personuppgifter och se till att de 

behandlar personuppgifter enligt anvisningarna. På samma sätt som andra uppgifter 

som idrottsföreningen behandlar få de uppgifter som utlämnas till frivilliga 

funktionärer inte vara felaktiga, inexakta eller föråldrade, och de ska vara nödvändiga 

med tanke på verksamheten. 

Ett bra sätt att insamla de uppgifter som behövs är att i början av en ny kurs be om 

uppgifterna av barnens föräldrar eller av barnen själva beroende på deras ålder. 

https://tietosuoja.fi/sv/beratta-om-behandlingen-for-den-registrerade
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Dessutom är det bra att be föräldrarna anmäla eventuella ändringar till 

idrottsföreningen. 

Kan en centralorganisation behandla lokala medlemsföreningars personuppgifter? 
 

Enligt föreningslagen ska föreningar ha en förteckning över sina medlemmar. Till 
exempel centralorganisationernas består i allmänhet av lokala medlemsföringar, 
inte fysiska personer. Därför saknar centralorganisationer grund för att samla in 

personuppgifter om medlemsföreningarnas medlemmar, eftersom det inte 
nödvändigtvis finns en medlemsrelation mellan centralorganisationen och 
medlemsföreningens medlemmar. Med tanke på centralorganisationens 

verksamhet är det dock i allmänhet motiverat att till exempel behandla uppgifter 
om medlemsföreningens funktionärer eller kontaktpersoner och deras 
kontaktuppgifter. 

Centralorganisationens rätt att behandla medlemsföreningars medlemsuppgifter kan 

dock i vissa situationer basera sig på kund-, tjänste- eller medlemsförhållande eller 

ett annat förhållande som kan jämföras med medlemskap och som skapar ett 

berättigat intresse för centralorganisationen att behandla personuppgifter. 

Ett exempel på ett sådant förhållande kan utgöras av ett försäkringsförhållande 

mellan centralorganisationen och medlemmen i medlemsföreningen där 

centralorganisationen har tecknat en försäkring för medlemmens 

föreningsverksamhet. Rätten omfattade dock inte alla föreningsmedlemmar utan 

endast försäkrade. Centralorganisationen kan debitera medlemsavgifterna 

centraliserat för medlemsföreningens räkning. Då har de personuppgifter som 

centralorganisationen insamlat för detta ändamål ett annat användningssyfte än 

medlemsuppgifterna. 

Om utlämnande av medlemsuppgifter till centralorganisationen enligt föreningens 

stadgar anses höra till syftet med behandlingen av personuppgifter i föreningen kan 

detta bilda en saklig grund för utlämnande av medlemsuppgifter till 

centralorganisationen. Även då ska medlemmarna informeras om behandlingen 

enligt dataskyddsförordningen. 

Centralorganisationen har däremot inte rätt att utlämna uppgifterna till exempelvis 

andra medlemsföreningar eller andra utomstående. Ett undantag kan utgöras av en 

situation där centralorganisationen kan visa att utlämnandet av uppgifter baserar sig 

på medlemmens samtycke eller lag eller en situation där medlemskap i en förening 

även innebär medlemskap i centralorganisationen (t.ex. om takorganisationens 

medlemmar enligt stadgarna kan vara både föreningar och fysiska personer). 
 

Kan en förening outsourca behandlingen av personuppgifter? 

I föreningsverksamhet kan till exempel betaltjänster, IT eller andra jämförbara  

uppgifter outsourcas till en annan organisation. För att denna organisation ska 

kunna sköta uppdraget är det i allmänhet nödvändigt att utlämna föreningens  

personuppgifter till den. Då är det fråga om en relation mellan den 

registeransvarige (föreningen) personuppgiftsbiträdet (uppdragstagaren). 

Dataskyddsförordningen ställer skyldigheter relaterade till behandling av 

personuppgifter på personuppgiftsbiträden. Förordningen förutsätter också att den 

registeransvarige ingår avtal med personuppgiftsbiträdet. I avtalet ska parterna 

avtala om vissa omständigheter relaterade till behandling av personuppgifter om 

vilka föreskrivs i dataskyddsförordningen. Föreningar får endast anlita sådana 

samarbetspartner som tar hand om skyddet av personuppgifter på ett relevant 

sätt. 



10 
    2.8.2019 

Läs mer: tietosuoja.fi/sv/personuppgiftsbitrades-skyldigheter 

Ett exempel på relationen mellan en registeransvarig och ett personuppgiftsbiträde 

är att en förening ger ett företag i uppdrag att sköta postningen av föreningens 

medlemstidning. För detta ändamål utlämnar föreningen nödvändiga uppgifter till 

företaget såsom adresser men inte eventuella andra registrerade uppgifter såsom 

födelsetider. Föreningen fastställer då i vilket syfte och med vilka metoder 

personuppgifter behandlas. Företaget postar medlemstidningen för föreningens 

räkningen, men företaget beslutar inte om behandlingen av personuppgifter. 

Kan en förenings kommunikation delvis betraktas som direktmarknadsföring? 

Föreningens kommunikation med medlemmarna kräver inte separat samtycke av 

medlemmarna. En förening kan till exempel skicka nyhetsbrev med information om 

kommande evenemang, funktionärer eller verksamhet till sina medlemmar eller 

kunder. Innehållet i meddelandena kan variera beroende på föreningens verksamhet 

och syfte och kan innehålla reklam av sponsorer etc. I föreningskommunikation är det 

fråga om upprätthållandet av kontakter och kommunikation med befintliga 

medlemmar eller kunder som inte är direktmarknadsföring i det avseendet att 

uppgifter i medlemsregistret skulle utlämnas till utomstående. 

Direktmarknadsföring förutsätter i sin tur ofta samtycke av den registrerade, och den 

regleras på annat sätt än föreningskommunikation. 

Läs mer: tietosuoja.fi/sv/vanliga-fragor-direktmarknadsforing 

Hur länge ska en förenings medlemsuppgifter förvaras? 

Uppgifterna ska raderas när grunden för behandlingen inte längre föreligger och inte 

längre behövs i verksamheten. När en medlem utträder ur föreningen ska 

uppgifterna enligt huvudregeln raderas efter att skötseln av medlemsärenden inte 

längre förutsätter förvaring av dem. Dessutom gäller det att beakta att lagen kan 

förutsätta att uppgifter förvaras. Följande förvaringsskyldigheter beror på 

verksamhetens karaktär.  

Av dataskyddsförordningen följer att medlemmar ska informeras om förvaringstiden 

för personuppgifter eller åtminstone om hur den fastställs. Fastställandet av 

förvaringstider och planeringen av förvaringen utgör en del av hur 

ansvarsskyldigheten för behandling av personuppgifter fullgörs. 

https://tietosuoja.fi/sv/personuppgiftsbitrades-skyldigheter
https://tietosuoja.fi/sv/vanliga-fragor-direktmarknadsforing

