Integritetspolicy för Föreningen Gott Ledarskap i Demensvården
organisationsnummer 802473-3175
nedan kallad Föreningen

Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.
Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersatte då personuppgiftslagen (PuL). Läs
mer om GDPR på Datainspektionens hemsida:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/
Föreningen har 5 olika register:
1. Kontaktuppgifter till medlemmar
2. Kontaktuppgifter till dem som nomineras till föreningens stipendium och dem som
nominerar
3. Kontaktuppgifter till dem som utsetts till ”årets stipendiat”
4. Kontaktuppgifter för deltagare i föreningens nätverk för erfarenhetsutbyte
5. Kontaktuppgifter till dem som beställer exemplar av föreningen utgivna böcker
1. Medlemmar
Föreningen noterar namn och adress (inkl telefonnummer och e-postadress) på
medlemmar i föreningen för att kunna bjuda in till föreningsmöten, årsmöten och andra
aktiviteter samt för att kunna distribuera medlemsinformation.
När medlemskapet upphör på begäran av medlemmen eller om medlemsavgiften inte
betalas under två år, raderas all information om medlemmen.
2. Nominering av stipendiater
Föreningen noterar kontaktinformation till alla dem som nomineras till ”årets
stipendiat” samt den som nominerar. Denna information kommer enbart att användas
under utvärderingsarbetet för intervjuer och inhämtande av kompletterande
information.
Omedelbart efter att beslut fattats om utdelning av årets stipendium och när övriga
nominerade samt dem som nominerat stipendiater har meddelats, kommer alla
personuppgifter att raderas. Föreningens styrelse kan fatta beslut om att till sitt nätverk
för erfarenhetsutbyte (se punkt 4) bjuda in ytterligare nominerade förutom den som
tilldelats årets stipendium till att delta i nätverket efter inhämtat samtycke från
vederbörande.
3. Föreningens stipendiater
Den som tilldelats föreningens stipendium kommer ombes att teckna avtal med
Föreningen Gott Ledarskap i Demensvården rörande de förutsättningar som gäller för
utnyttjande av stipendiet. Kontaktuppgifterna till stipendiaterna kommer att användas
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för olika kontakter i samband med utnyttjandet av stipendiet men också för inbjudan
till nätverksträffar, till föreningens egna aktiviteter, samt till aktiviteter, som bedöms
vara av värde för stipendiaterna etc.
Alla stipendiater kommer också att erbjudas att medverka i ett nätverk för
erfarenhetsutbyte, se punkt 4.
Kontaktuppgifterna för de tidigare stipendiater som av olika skäl avstår från att delta i
nätverket för erfarenhetsutbyte, kommer – om stipendiaten så önskar –att raderas när
stipendiebeloppet har använts och rapporten rörande dess användning har godkänts
av föreningens styrelse.
4. Nätverk för erfarenhetsutbyte
Alla stipendiater tillsammans med några nominerade kommer att ingå i ett nätverk för
erfarenhetsutbyte. Kontaktuppgifterna till medlemmarna i nätverket kommer att
användas för inbjudan till nätverksträffar, till föreningens egna aktiviteter, samt till
aktiviteter, som bedöms vara av värde för medlemmarna i nätverket etc.
När en medlem i nätverket på egen begäran önskar lämna nätverket t ex på grund av
ändrade arbetsförhållanden eller dylikt, kommer alla kontaktuppgifter att raderas om
stipendiaten så önskar.
5. Bokförsäljning
Vid beställning av föreningens böcker kommer kontaktinformation till beställaren att
sparas tills fakturan på bokköpet har betalats. Därefter raderas alla kontaktuppgifter.
6. Utlämnande till tredje part
Föreningen kommer inte att överföra personligt identifierbar information till tredje
part.
7. Informationsskydd
Föreningen vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda alla personliga
uppgifter. De datorer/servrar/minnesenheter som används för att lagra personligt
identifierbar information förvaras i en säker miljö.
8. Utdrag ur våra register
Du kan (max en gång per år) kostnadsfritt begära ett utdrag ur Föreningens register för
att få information om vilka personuppgifter vi har om dig. Skicka då ett mail till
personuppgifter@gottledarskap.nu.
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