En ny lag gäller i Sverige från den 25 maj 2018. Den nya lagen heter Dataskyddsförordningen (förkortas
GDPR, General Data Protection Regulation) och ska se till att företag och organisationer hanterar
personuppgifter rätt.
Johanniterhjälpen behöver vissa uppgifter (namn, adress, personnummer, inträdesdatum,
betalningshistorik avseende avgifter) om dig som är medlem för att administrera Johanniterhjälpens
verksamhet. Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra vårt berättigade intresse att debitera
årsavgift till föreningen, kunna göra informationsutskick om föreningens verksamhet, sammankomster
och arrangemang samt kalla till föreningsstämma och andra möten som föreskrivs i föreningens stadgar.
Om du som medlem också har genomgått hjärt-lungräddningsutbildning och är Johanniterhjälpare
behandlar vi även dina uppgifter för att kunna fullgöra vårt berättigade intresse att kunna kalla till
utbildningar samt att kalla till och föra en lista över vilka personer som har deltagit vid de olika
evenemang Johanniterhjälpen medverkar vid samt föra förteckning över genomförda insatser och att
kontrollera geografisk spridning av Johanniterhjälpens hjärtstartare.
Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få
besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Vänligen notera
att Johanniterhjälpen har rätt att ta ut en avgift för det fall du begär mer än en (1) kopia av dina
personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om
dig. Vidare har du också rätt att begära radering av dina uppgifter i vårt system – under förutsättning att
uppgifterna inte längre är nödvändiga för det/de ändamål de samlats in och/eller behandlats.
Vid frågor om Johanniterhjälpens behandling av personuppgifter eller begäran om utövande av
rättigheter, vänligen kontakta Johanniterhjälpen på nedanstående kontaktuppgifter. Du har även alltid
rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.
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