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Länsbildningsförbundet Sörmlands policy för behandling av personuppgifter 

Medlemsorganisationernas representanter i LBFs verksamhet 

 

Med behandling av personuppgifter menas all hantering d.v.s. att samla in, spara, 

bearbeta och dela personuppgifter. 

Användning 

Länsbildningsförbundet Sörmland (LBF) samlar endast in personuppgifter som är 

nödvändiga och relevanta för det ändamål de är avsedda för. 

I huvudsak samlar vi in dina personuppgifter när du: 

 Blir representant för något av våra medlemsorganisationer och därmed ingår i 

LBFs verksamhet. 

 Anmäler dig till ett seminarium, utbildning eller möte som vi arrangerar eller är 

medarrangörer till. 

De personuppgifter som Länsbildningsförbundet Sörmland vanligtvis behandlar är: 

 Namn 

 Adress, e-post och telefonnummer 

Uppgifterna behöver LBF för att kontinuerligt kunna kommunicera med våra 

medlemsorganisationer kring den verksamhet de är delaktiga i. 

 Matallergier och specialkost 

Inför möten och utbildningar där måltider ingår behöver LBF få reda på ifall det 

finns några allergier eller behov av specialkost att ta hänsyn till vid beställning av 

denna. Uttryckt samtycke för behandling av denna information krävs och 

informationen raderas efter arrangemanget. 

I särskilda fall, exempelvis när LBF arrangerar utbildningsdagar och reser bort brukar LBF 

upprätta en anhöriglista med namn och telefonnummer, uppgifterna raderas efter resan. 

Uttryckt samtycke 

I de fall det krävs erhåller LBF skriftligt samtycke från medlemsorganisationernas 

representanter innan behandlingen av personuppgiften påbörjats. Personen har rätt att 

återkalla ett lämnat samtycke. 

Samtycke krävs för behandling av känsliga personuppgifter så som matallergier, 

specialkost, sjukdomar och funktionsvariationer. 
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Skriftligt samtycke krävs även för tillåtelse av publicering av namn och fotografier av 

medlemsorganisationernas representanter på LBFs hemsida samt sociala medier, samt 

vid tryck material (skrifter, rapporter och dylikt). 

Delning 

LBF kan komma att dela medlemsorganisationernas representanters personuppgifter 

med statliga myndigheter, landsting samt försäkringsbolag på det sätt som 

verksamheten kräver. Även vid exempelvis resor som bokas av LBF via externa parter som 

t.ex. resebyråer, ges tillgång till representanternas personuppgifter. 

Gallring 

Personuppgifterna sparas endast så länge som det finns ett behov av att bevara dem för 

att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Således gallras uppgifterna när 

personen inte längre representerar någon av LBFs medlemsorganisationer och dess 

uppdrag upphört.  

Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar, konferenser, 

möten och andra evenemang sparas bara så länge som det krävs för administrationen av 

dessa. Uppgifterna kan dock behöva sparas för annat ändamål, t.ex. bokföring, 

löneadministration och fakturering då det faller under bokföringslagen och därmed 

måste sparas i 7 år.   

Rätt till korrigering 

Som representant för någon av LBFs medlemsorganisationer har en alltid rätt att få sina 

uppgifter korrigerade om de är felaktiga eller ofullständiga. 

Säkerhet 

De uppgifter som anförtros LBF behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat 

antal personer med behörighet har tillgång till uppgifterna. Personuppgifterna överförs 

inte till någon extern part utanför LBF i annat fall än de som har angivits ovan under 

rubriken ”Delning”. 

 

 

 

 

 

 

 


