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S:ta Maria Scoutkårs Integritetspolicy 

 

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter  

S:ta Maria Scoutkår, org nr 802004-9030, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 
personuppgifter som sker inom ramen för kårens verksamhet.  

Kåren har som ändamål att bedriva scoutverksamhet.  

Varför behandlar vi dina personuppgifter?  

För att vi som kår skall kunna bedriva vår verksamhet behandlas personuppgifter för olika 
ändamål som är kopplade till verksamheten. 

Kåren behandlar personuppgifter för att administrera löpande aktiviteter (ex. utfärder och 
medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till 
målsmän m.m.) samt hantera ekonomiska transaktioner (bidrag från bl.a Stockholms stad, 
staten, studieförbund och olika fonder samt medlemsavgifter och avgifter för speciella 
aktiviteter). 

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker för:  

• Maildistributionslistor (administreras av kåren) 
Innehåller kontaktuppgifter till medlemmar och/eller målsmän samt 
avdelningstillhörighet. Dessa används för allmän och viktig information från kåren, samt 
specifik information från avdelningarna, tex inbjudningar till hajker. 

• Kontaktlistor (administreras av kåren) 
Innehåller kontaktuppgifter till medlemmar och/eller målsmän.  

• Medlemsregister (administreras av Scouternas riksorganisation) 
Innehåller kontaktuppgifter till medlemmar och/eller målsmän samt personnummer för 
medlemmar och fakturainformation. I tillämpliga fall även uppgifter om utbildningar (ex 
scoutledarkurser) 
Dessa uppgifter hanteras enligt policyn för Scouternas riksorganisation. 

• Anmälningar till aktiviteter, utfärder och läger (administreras av kåren) 
Innehåller namn på medlemmar, födelsedatum och kontaktuppgifter till medlemmar 
och/eller målsmän samt information om eventuell specialkost, allergier och medicinsk 
information.  

• Närvarolistor (administreras av kåren) 
Innehåller namn på medlemmar samt födelsedatum och postnummer.   

• Intresse- och köanmälningslista (administreras av kåren) 
Innehåller namn, födelsedatum, skola och kontaktuppgifter till eventuellt blivande 
medlemmar och målsmän.  
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Vilka delar vi personuppgifter med?  

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att 
utsättas för automatiserat beslutsfattande.  

Om kåren vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer 
du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till läger 
i tredje land.  

Kåren delar personuppgifter med bl.a Stockholms stad, staten och studieförbund för bidrag. 

 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?  

Kåren har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som 
sker inom kårens verksamhet.  

Ändamål med behandling  
 
Laglig grund  
 

Maildistributionslistor Berättigat intresse 
Kontaktlistor  Berättigat intresse 
Medlemsregister Avtal  
Anmälningar till aktiviteter, utfärder och läger Avtal  
Närvarolistor Rättslig förpliktelse 
Intresse- och köanmälningslista  Berättigat intresse och ibland samtycke  

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?  

Kåren kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av 
personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna 
kvarstår kommer uppgifterna att raderas eller anonymiseras för statestik. 

Vilka rättigheter har du?  

Du som registrerad i kåren har flera rättigheter som du bör känna till.  

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende kårens behandling av dina personuppgifter. Kåren 
ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under 
behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift 
utifrån administrativa kostnader.  

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller 
missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.  
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Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:  

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för 	
• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket 	
• Om personuppgifterna har behandlats olagligt 	
• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet 	

Vad händer om du inte vill lämna uppgifter? 	

Du kan välja att inte lämna fullständiga uppgifter, men tänk på att vi behöver vissa 
uppgifter för att kunna ge dig en bra och säker upplevelse. Dock finns det vissa uppgifter 
vi måste ha för att du skall kunna vara medlem. 

	

Om du vill veta mer 	

Har du frågor om kårens personuppgiftsbehandling kontaktar du styrelsen. 	

 


