MEDLEMSREGISTRET OCH KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER

I Mag- och tarmförbundets medlemsregister lagras data som enligt GDPR är att
betrakta som känsliga personuppgifter (kön, diagnos, behandlingsmetod,
födelseår eller personnummer).
Registrering av sådana data är dock alltid frivillig och som medlem har du alltid
möjlighet att radera eller ändra dina personuppgifter i vårt medlemsregister.
Lösenord för att logga in på ”din sida” delas ut efter det att medlemsavgift betalats
och medlemskort skickas ut. Du kan också alltid höra av dig till förbundskansliet
på kansliet@magotarm.se eller 08-642 42 00 på våra telefontider om du vill ha
hjälp med att ändra eller radera uppgifter.
Genom att registrera känsliga personuppgifter får Mag- och tarmförbundet
tillgång till unik data som är av stor betydelse för oss i vårt arbete. Det är ett
förtroende och ett ansvar som vi tar på största allvar och vill förvalta väl.
Kunskapen om våra medlemmar är den största tillgången vi har.
Intresset från Förbundets sida ligger dock aldrig i en enskild persons data utan i
den information som hela gruppens samlade data utgör. Den förser oss med en
helhetsbild av diagnosfördelningen i medlemskåren och ger oss den riktning vi
behöver i vårt intressepolitiska och kunskapsspridande arbete. Genom registrering
av dessa uppgifter har vi också en möjlighet att rikta utskick till relevanta
diagnosgrupper när så är aktuellt.
All registerdata skyddas väl. Vi kommer aldrig att sälja känsliga personuppgifter
ur vårt register eller tillhandahålla sådana uppgifter till utomstående på annat sätt.
Vi lämnar heller inte ut personuppgifter till myndigheter, såvida inte Svensk
lagstiftning så kräver eller om du som enskild uttryckligen begär att vi ska göra
så.

Persondata som inte är att betrakta som känsliga, dvs. namn och adress och i vissa
fall e-post kan komma att lämnas ut till företag och organisationer som vi
samarbetar med, exempelvis till tryckeri eller posten vid utskick av
medlemstidning, medlemskort, inbetalningsavier mm. Sådan 3:e part måste i
enlighet med GDPR radera dessa data efter det att deras uppgift fullgjort.
Känsliga personuppgifter lämnas dock aldrig ut till dessa parter.
Vi behåller dina personuppgifter under den tid du är medlem hos. Senast ett år
efter det att ditt medlemskap upphört raderas samtliga personuppgifter. För person
som rapporteras avliden raderas data omedelbart.
När du intresseanmäler dig kommer dina uppgifter att sparas tillfälligt i vårt
registersystem upp till tre månader från det första inbetalningskortets
förfallodatum. Inom denna tremånadersperiod skickas också en påminnelse ut om
ingen betalning inkommit. Som en extra säkerhetsåtgärd gallras registret på gama
intresseanmälningar var nionde månad.
Mag- och tarmförbundets medlemsregister är inte kopplat till det offentliga
SPAR-registret vilket betyder att ingen automatisk uppdatering av personuppgifter
sker vid flytt eller dödsfall.

