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Plan för behandling av personuppgifter
inom Hamre Scoutkår
Dataskyddsförordningen är en ny lag som trädde i kraft den 25 maj 2018. Det är en
EU-gemensam lag och syftet är att skydda varje medborgares integritet och stärka
individernas rättigheter vid behandling av deras personuppgifter.
Dataskyddsförordningen förkortas ibland GDPR (General Data Protection Regulation)
som är det EU-gemensamma namnet.
Med anledning av den nya lagen har Hamre Scoutkår sett över den
personuppgiftsbehandling som sker inom kåren och denna plan beskriver arbetssätten.
Styrelsen ansvarar för genomförandet av planen.
Personuppgiftsbehandlingar

Hamre Scoutkår är personuppgiftsansvarig för följande personuppgiftsbehandlingar:
Behandling:

Ändamål och
rättslig grund:

Typ av
personuppgifter:

Hantering:

Medlemsregistret

Administration av
medlemsuppgifter
och
medlemsavgifter.

Namn,
personnummer,
kontaktuppgifter för
medlem och
vårdnadshavare samt
betalningsinformation

Medlemsregistret
förs av Svenska
scoutförbundet och
Hamre Scoutkår
använder en lokal
kopia.

Behandlingen är
nödvändig för
fullgörande av avtal
som medlemskapet
innebär och är
tillåten med stöd av
Dataskyddsförordningen Art. 6,
1b

Vårdnadshavare
eller medlem lägger
själv in uppgifterna
via Scoutnet.
Informationstexter
lämnas via Scoutnet.
Uppgifterna används
som underlag för
inlämning av
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aktivitetsinformation
till Västerås stad.
Sociala medier;
Facebook,
Instagram och
Youtube

Ändamålet med
användning av
sociala medier är att
sprida information
om scoutkårens
verksamhet.

Foton och filmer

Samtyckesformulär,
lämnas inför start av
hösttermin.

Personuppgifter
behandlas med stöd
av samtycke från
individen eller
vårdnadshavare för
barn under 16,
Dataskyddsförordningen Art. 6,
1 a.
Ekonomisystem

Räkenskapsinformation

Uppgift om namn på
kontaktperson hos
leverantörer,
beställare, inlämning
av kvitton,
kontaktpersoner

Förs av föreningens
kassör.

Lägerplanering

Anmälan och
administration i
samband med läger
och särskilda
arrangemang

Namn,
kontaktuppgifter, ev.
betalningsinformation,
kontaktuppgifter
vårdnadshavare, i
förekommande fall
information om kost
och önskemål

Förs separat i
samband med
respektive
lägertillfälle.

Behandlingen är
nödvändig för
fullgörande av avtal
som anmälan till
aktuellt läger
innebär,
Dataskyddsförordningen Art. 6,
1b
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Arbetssätt

Hamre Scoutkår behöver inte utse något Dataskyddsombud, som större föreningar kan
behöva göra. Styrelsen ansvarar för arbetet, kontaktperson är sekreterare Jeanna
Thorslund via kårens e-post info@hamre.se
Registrerade medlemmar och vårdnadshavare har rätt att få information om den
behandling av personuppgifter som genomförs inom kårens verksamhet. Detta sker
dels genom information i Scoutnet, med samordnad utformning för Svenska
scoutförbundet och dels genom information som kåren riktar direkt till berörda för
t.ex. lägeradministration osv.
Scoutkåren strävar efter att använda endast de personuppgifter som är nödvändiga för
att bedriva verksamheten.
Personuppgifter om medlemmar lämnas endast vidare till Västerås stad för inlämning
av nödvändig aktivitetsinformation, i den mån personuppgifter behöver lämnas.
Samtycke för behandling av personuppgifter i sociala medier ska samlas in vid
terminsstart varje höst. För medlemmar som är under 16 år ska samtycke lämnas av
vårdnadshavare.

Planen finns publicerad på vår hemsida http://www.hamre.se/personuppgifter
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Samtyckestext föreslås få följande utformning:
Samtycke till fotografering och filminspelning och användning av foto och film i
Hamre Scoutkår

Vi inom Hamre Scoutkår vill gärna berätta om vår verksamhet, bland annat för att
scouternas familj ska kunna följa vad man gör på kårträffarna. Vi gör detta bland
annat genom bilder och filmer i scoutkårens sociala medier. Hamre Scoutkår
använder ett Facebook-konto, ett Instagram-konto och en kanal på Youtube som
främst fungerar som arkiv för äldre filmer från verksamheten längre tillbaka i tiden.
Facebook-kontot är öppet, men det finns även slutna grupper för äldre scoutgrupper.
När vi använder bilder på scouter från kårträffar gör vi det med stor hänsyn till
individens integritet och vi är självklart noga med att följa de lagar och regler som
finns, särskilt Dataskyddsförordningen.
Nu vill vi be om ert samtycke till att du eller ditt barn medverkar i fotografering och
filmer och att dessa bilder och filmer får användas för att sprida information om
verksamheten så som beskrivs ovan.
Ni kan när som helst kontakta scoutkåren och återkalla samtycket eller begära att
viss bild tas bort. Kontakta då styrelsen på info@hamre.se
Jag samtycker:
_____________________
Namn (scout)
_____________________
Namn (vårdnadshavare)
_____________________
Namn (vårdnadshavare)

