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Mall för upprättande av lokal kårs integritetspolicy 
Varje lottakår är en egen juridisk person och behöver därmed anta en integritetspolicy som ska 

fastställas av kårens styrelse. Integritetspolicyn bör ses över årligen men kan gälla tills vidare om 

ingen ändring i den behövs.  

 

Den här mallen hänvisar till riksförbundets integritetspolicy och kan ses som ett hjälpdokument för att 

upprätta kårens egen integritetspolicy. Det är därmed inget krav att den här mallen används utan 

kåren får sätta upp en helt egen integritetspolicy så länge den inte går emot riksförbundets 

integritetspolicy.  

 

Som huvudregel antas i dokumentet att medlemmars personuppgifter sparas i riksförbundets 

medlemsystem. Sker insamling och behandling på annat sätt måste kåren lista detta i dokumentet 

inklusive på vilken grund. 

 

Det är viktigt att ni i kåren för er integritetspolicy enkelt tillgänglig för alla medlemmar i kåren. Ett sätt 

att göra det är att på ladda upp den beslutade integritetspolicyn på kårens hemsida. När ni gör det 

bör ni säkerställa att policyn är tillgänglig för alla, dvs ingen inloggning ska krävas för att se 

dokumentet. 

 

Text som har gul bakgrund behöver ni ändra så att den passar er verksamhet. Det går givetvis bra att 

även ändra andra texter vid behov. 

 

Mer om Dataskyddsförordningen hittar du på datainspektionen.se 
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Integritetspolicy 
 

Denna policy gäller för xxx lottakår som i resterande del av dokumentet benämns som lottakår / 

lottakåren. 

 

Som medlem i xxx lottakår omfattas du dels av riksförbundets (Svenska Lottakåren) integritetspolicy 

samt kårens egen kompletterande integritetspolicy (detta dokument) för den lokala verksamheten.  

 

Här kan du ta del av Svenska Lottakårens integritetspolicy: 

https://www.svenskalottakaren.se/integritetspolicy 

 

Ansvarig för personuppgifterna som samlas in 
GDPR ställer krav på att någon måste vara ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker. 

I regel är det den juridiska personen Riksförbundet Sveriges lottakårer (802006-0359) som är 

personuppgiftsansvarig. Det innebär att det är vi som ansvarar för de personuppgifter som behandlas 

inom ramen för vår verksamhet och att behandlingen följer gällande lagstiftning.  

 

När du blir medlem i Svenska Lottakåren kan du välja att tillhöra en lokal lottakår eller ha ett 

medlemskap utan lokal kårtillhörighet.  

 

Svenska Lottakårens tjänstemannaorganisation och Svenska Lottakårens lokala kårer har således till 

viss del ett gemensamt ansvar för behandling av personuppgifter. Kåren är personuppgiftsansvarig 

för den behandling som kåren utför lokalt. Det kan röra sig om att kåren skriver ut medlemslistor inför 

kåraktiviteter.  

 

Vilka personuppgifter samlar vi i kåren in och varför 
Xxx lottakår inhämtar och lagrar personuppgifter som är behövliga, väsentliga och förenliga med 

organisationens ändamål.  

 

Vi samlar in uppgifter om dig när du: 

• Anmäler dig till en kåraktivitet 

• Lägg till fler tillfällen här 

 

All behandling av dina personuppgifter syftar till att möjliggöra endast sådan verksamhet som är 

förenlig med Svenska Lottakårens stadgar. 

 

Laglig grund 

(här behöver kåren beskriva på vilken laglig grund ni samlar in informationen och hur länge den 

lagras.) 

 

Vem tar del av uppgifterna och varför 
För att behandla dina personuppgifter på det sätt och för de ändamål som anges ovan, kan xxx 

lottakår behöva dela dina personuppgifter med av oss utvalda tredje parter. 

 

Information vi delar är endast för de ändamål som vi samlar in informationen för. Lottakåren använder 

tjänster som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma 

skyddsnivå som inom EU/EES genom exempelvis en anslutning till den så kallade Privacy Shield 

överenskommelsen mellan EU och USA. 

 

 

https://www.svenskalottakaren.se/integritetspolicy
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Säkerhet 
För personuppgifter som xxx lottakår behandlar vidtar lottakåren lämpliga åtgärder för att minimera 

risken för obehörig åtkomst samt olämplig användning av dina personuppgifter. Åtgärderna görs i 

syfte att säkerställa din personliga integritet. 

 

Dina rättigheter 
Du ansvarar själv för att hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta. Detta i syfte att 

lottakåren ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig. Du har alltid rätt att få dina 

personuppgifter rättade om de är felaktiga utan onödigt dröjsmål. Xxx lottakår ansvarar inte för 

konsekvenser vilka kan härledas till inaktuella personuppgifter såsom felaktig adress och felaktig e-

postadress. 

 

Rätten att få tillgång till dina uppgifter 

Vi är alltid öppna och transparanta med hur vi behandlar dina personuppgifter och du kan 

närsomhelst begära att få tillgång till uppgifterna. Informationen lämnas ut i pappersformat och 

skickas till din folkbokföringsadress. 

 

Om vi får en förfrågan om att få tillgång till dina uppgifter, kan vi komma att fråga om ytterligare 

uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. 

 

Rätten att få uppgifter borttagna och bli bortglömd 

Du kan välja att få alla dina personuppgifter som riksförbundet och kåren behandlar raderade. Detta 

kan dock komma att påverka möjligheterna att utnyttja ditt medlemskap. 

 

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till den behandling av dina personuppgifter som du vid 

registreringen lämnat samtycke till. Detta gör du genom att kontakta oss, se nedan. 

 

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från 

att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan till exempel vara, men inte 

uteslutande, bokförings- och skattelagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig 

för att vi ska kunna redovisa uppgifter till exempelvis Försvarsmakten, MSB eller annan myndighet.  

 

Du har alltid rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter vid följande 

situationer: 

a) Under den tiden lottakåren utreder dina personuppgifters korrekthet efter att du anmält att 

dina personuppgifter är felaktiga. 

b) Behandlingen av dina personuppgifter är oförenlig med lag eller annan författning och du 

motsätter dig att dina personuppgifter raderas. 

c) Dina personuppgifter är inte längre nödvändiga för att lottakåren ska uppfylla ändamålet med 

behandlingen men du som medlem behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller 

försvara rättsliga anspråk. 

 

Din möjlighet att lämna klagomål 

Du har möjlighet och rätt att närsomhelst lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att dina 

personuppgifter har hanterats felaktigt. 
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Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig 
För att utöva dina rättigheter enligt ovan, eller om du har frågor om behandlingen, får du gärna 

kontakta oss. 

 

Lottakårens namn:     

 

Lottakårens adress:     

 

Lottakårens e-post:     

 

Lottakårens telefon:     

 

 

Denna policy fastställdes:      

 


