GDPR och Mag- och tarmförbundet

ALLMÄNT
Mag- och tarmförbundet och våra föreningar samlar och registrerar
personuppgifter i samband med:


Att du anmäler dig som medlem.



Att du beställer informationsmaterial eller produkter från oss.



Att du skänker en gåva.



Att du kontaktar oss via e-post, telefon, formulär på hemsidan eller i våra
sociala medier.



Att du anmäler dig och deltar vid en kurs, konferens eller annat event som
vi anordnar.



Att du svarar på en platsannons eller spontant skickar in din
intresseanmälan.



Att du kandiderar eller är förtroendevald inom organisationen, både för
riksförbundet eller i någon av våra föreningar.



Anställning, volontäruppdrag och praktik.



Att du begär ersättning för utlägg och resekostnader.

Ändamålet med insamling av persondata i samband med ovanstående är att Magoch tarmförbundet skall kunna fullgöra sina uppgifter och ansvarsåtaganden. Vi måste till
exempel kunna skicka ut faktura på medlemsavgiften, skicka ut vår medlemstidning eller
kontakta dig om du skänkt en gåva, ställt en fråga till oss eller vill att vi behandlar ett
visst ärende. Vi måste också kunna fullgöra avtal mellan enskilda och förbundet,
exempelvis vid anställning, betalning av reseräkningar vid kurser/konferenser, eller
beställningar av material.

Personuppgifter behålls tills dess att syftet med insamlingen av uppgifterna
uppfyllts, dock högst i ett år.

SÄRSKILD KURSVERKSAMHET
Mag- och tarmförbundet och dess föreningar anordnar verksamhet där finansiellt
stöd söks från myndigheter, stiftelser, andra organisationer i civilsamhället mm. I
samband med sådana kurser kan persondata komma att samlas in för att
återrapporteras till finansiär. Emellanåt kan dessa uppgifter vara av sådan karaktär
att de är att betraktas om känsliga personuppgifter enligt GDPR (personnummer,
kön mm). Förbundet/föreningen behandlar sådan insamling särskilt varsamt och
uppgifterna raderas omedelbart efter det att de uppfyllt sitt syfte.
Mottagande organisation (myndighet, företag etc.) är i dessa fall också bundna av
GDPR och måste hantera uppgifterna på sätt som föreskrivs enligt lag. Mag och
tarmförbundets ansvar för mottagande 3:e parts hantering i dessa fall upphör när
överlämning av uppgifter skett.

