Värmdöviks vägförening och GDPR
General Data Protection Regulation eller GDPR heter den förordning som EU-parlamentet antog
27 april 2016. Den gäller för alla EUs medlems-länder från och med 25 maj 2018. I Sverige kallas
denna förordning Dataskyddsförordningen.
Värmdöviks vägförening och den anläggning som föreningen förvaltar är bildad vid en
lantmäteriförrättning, alltså en samfällighetsförening. Föreningens registerhållning är ett av de
områden som berörs av dataskyddsförordningen. De register som vi anser blir berörda i vår
verksamhet är följande:
• Medlemsregistret
• Register över förtroendevalda (revisor, styrelse, valberedning etc.)
• Eventuell mejlbox som föreningen har
• Eventuell hemsida som föreningen har
Ur medlemsregistret görs, inför varje stämma där debitering ska ske, ett utdrag för att upprätta en
debiteringslängd, och när själva stämman genomförs upprättas en röstlängd. Dessa innehåller
uppgifter från medlemsregistret vid en viss tidpunkt (ögonblicksbild), de är statiska och kan normalt
inte ändras i efterhand.
VILKA UPPGIFTER KAN LAGRAS MED LAGSTÖD RESPEKTIVE SAMTYCKE?
Centralt i GDPR är att all insamling och lagring av personuppgifter kräver lagstöd eller samtycke.
Grunden till en samfällighetsförenings medlemsregister är den förteckning över deltagande fastigheter
som anslutits med tvång genom Lantmäteribeslut när gemensamhetsanläggningen bildades.
I medlemsregistret måste sedan uppgifter om respektive fastighetsägare införas. Eftersom
fastighetens medlemskap i föreningen är tvingande kan man hävda lagstöd för att registrera
fastighetsägarnas namn och adress. Uppgifter om ägarnas namn och adress kan till exempel fås
från Lantmäteriets fastighetsregister. Så är det i vårt fall. Detta anser styrelsen måste vara tillåten
behandling, vägföreningen måste ha vissa uppgifter för att kunna kontakta sina medlemmar.
Syftet med medlemsregistret är att till samtliga medlemsfastigheter kunna skicka:
• Kallelse till stämma
• Avisering av medlemsavgiften
• Annan information från föreningen/styrelsen
Uppgifter som telefonnummer och mejladress till föreningens medlemmar kan inhämtas genom
samtycke från medlemmarna.
Detta samtycke ska vara skriftligt. Värmdöviks vägförening har i dagsläget varken telefonnummer
eller mejladresser i medlemsregistret.
SPRIDNING AV PERSONUPPGIFTER
Om önskemål framställs om att kunna lämna ut hela eller delar av medlemsregistret, till exempel i en
medlemsmatrikel, krävs samtycke från varje medlem vars uppgifter lämnas ut. Föreningen får alltså
inte göra medlemsregistret publikt eller skicka ut en kopia till alla medlemmar utan att alla medlemmar
samtyckt till detta. Föreningens hemsida skall inte heller innehålla personuppgifter med mindre än att
samtycke för ändamålet inhämtats. Det finns dock ett undantag för debiteringslängden

som enligt lag måste finnas tillgänglig för alla medlemmar inför varje stämma. För denna krävs
således inget samtycke.
EXTERNA RESURSER OCH TJÄNSTER
Många föreningar använder extern kompetens, till exempel en bokföringsbyrå eller ett företag som tar
hand om medlemsregistret och göra utskick. I ett sådant fall blir den externa kompetensen
att se som ett sk personuppgiftsbiträde. Det är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet,
institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för föreningens räkning. Här krävs att vi
har ett avtal som reglerar hur personuppgifterna behandlas. Vår redovisningsbyrå har inte hand om
vårt medlemsregister. I dagsläget använder föreningen således inga sådana tjänster.
Användningen av Dropbox, Google Drive, mejlutskickstjänster och andra molntjänster börjar också
bli vanlig. Om föreningen lagrar personuppgifter på dessa är även dessa tjänsteleverantörer att se
som personuppgiftsbiträden.
Föreningen måste alltså ha ett avtal med en sådan tjänsteleverantör enligt ovan, och också säkra att
de servrar som uppgifterna lagras på finns inom EUs gränser. I annat fall kan föreningen inte använda
dessa tjänster för lagring av personuppgifter. I dagsläget använder föreningen inga sådana
tjänster.
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