
 

KALLHÄLLS SCOUTKÅR 

Box 2078, 176 02 Järfälla, Plusgiro 54 26 90-3, Org. Nr. 813200-5128 

 

Personuppgiftshantering av Kallha lls scoutka r 

Den 25 maj 2018 infördes en ny reglering i hela EU – den allmänna dataskyddsförordningen. 

Regleringen som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter det som tidigare 

var PUL (Personuppgiftslagen). Syftet är att öka dina möjligheter att bestämma över hur företag och 

organisationer hanterar uppgifter om dig. Vi vill att du som scout, förälder och ledare/funktionär ska 

känna dig trygg med de personuppgifter vi samlar in och lagrar och som vi behöver för 

scoutverksamheten. Vi vill därför berätta vad vi samlar in och hur vi hanterar dina uppgifter enligt 

GDPR. 

Scouterna (org. nr 802006-2942) är tillsammans med Kallhälls scoutkår (org. Nr 813200-5128) 

gemensamt personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. 

Vad är en personuppgift? 
En personuppgift är information som kan identifiera fysisk person och som kan vara namn, e-post, 

personnummer, telefonnummer. 

Vilka personuppgifter samlas in? 
De personuppgifter vi samlar in är framför allt sådana som du själv uppger till oss. Förutom det som 

nämnts ovan så är det adress (faktureringsadress) och kontaktuppgifter till målsman och anhöriga. 

Dessa uppgifter lämnar du när du ansöker om medlemskap i scoutkåren. Dessa uppgifter behövs för 

att kunna fullfölja vårt åtagande som förening gentemot dig som medlem eller målsman till en 

medlem. Se även avsnittet ”Hur samlar vi in uppgifterna?” 

Skyddad identitet 
Ibland stöter vi på fall där medlemmarna har skyddad identitet. Dessa fall handlar nästan uteslutande 

om att adressen är skyddad via ett förmedlingsuppdrag hos Skatteverket. I dessa fall ska medlemmen 

skrivas in i Scoutnet med faktureringsadress till Skatteverkets förmedlingsuppdrag.  

Hälsodeklaration 
Förutom den beskrivna centrala informationen i Scoutnet, så samlar Kallhälls scoutkår in information 

i form av en hälsoblankett. Detta sker i samband med terminsstarter, inför hajker, längre utfärder 

och läger. Den information som samlas in handlar om allergier, medicinering, sjukdomar 

fotomedverkan och anpassningar som ansvariga ledare måste känna till för DIN personliga säkerhet. 

Den informationen delas med arrangerande scoutkår ifall denna aktivitet sker utanför Kallhälls 

scoutkårs regi.  
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Fotomedverkan 
I det moderna samhället fotograferas det i massor och bilder och händelser visas på en mängd olika 

sociala medier. Detta görs inte bara i officiella sammanhang utan av många av våra medlemmar. I 

hälsodeklarationen som ska fyllas i vid terminsstart eller av en ny medlem är det därför viktigt att 

markera om fotomedverkan är godkänd eller inte. Tyvärr har vi väldigt svårt att kontrollera vad 

ungdomarna fotograferar själva och sedan lägger ut på nätet. 

Vad använder vi personuppgifterna till? 
Detta är information som behövs för att bland annat försäkra medlemmarna, för att kunna skicka 

fakturor och se vilka som har betalt, för att distribuera information, inbjudningar och kallelser till 

medlemmarna och målsmän för olika aktiviteter. 

Vem får tillgång till dina personuppgifter? 
Dina personuppgifter delas inte med andra företag eller organisationer, utom när vi har ett avtal med 
dem. Det kan vara företag som förmedlar betalningar, trycker och skickar vår medlemstidning, 

hanterar närvarokontroll, beviljar bidrag till oss, eller på annat sätt är viktiga för vår verksamhet. De 
företag, organisationer och andra föreningar som får ta del av dina personuppgifter agerar som 
personuppgiftsbiträden och får endast behandla dem på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner. 

Hur hanterar vi dina personuppgifter? 
Som medlem med en registrerad e-postadress, kan du skapa en inloggning och logga in i 

medlemssystemet Scoutnet och kontrollera att vi har rätt uppgifter om dig. Då kan du också 

korrigera dina uppgifter om någonting ändrats, t.ex. om du byter adress eller telefonnummer m.m. 

Arkivering av personuppgifter 
Vi publicerar och arkiverar vissa personuppgifter (namn) i resultatlistor och annan dokumentation 

från föreningens verksamhet, även när en medlem har slutat. Detta sparas dock längst till 

föreningens upplösning. 

Radering av personuppgifter 
Du har rätt att begära tillgång till registerdata och se vad som finns där och du kan även be om att få 

uppgifter raderade. Du har vidare rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Tänk 

då på att det kan innebära att vi inte kan fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som medlem. 

Informationen i hälsodeklarationen raderas och förstörs när ett arrangemang avslutas, eller när 

verksamhetsåret avslutas. 

Samtliga uppgifter tas bort av ansvarig medlemsregistrerare vid avslutat medlemskap eller på direkt 

begäran av scout eller målsman. Ett önskemål om radering av personuppgifter och samtidigt vara 

kvar som medlem är en mycket svår situation. Det är då omöjligt för Kallhälls scoutkår att ha 

medlemmen försäkrad och det handlar om scoutens säkerhet vid våra scoutaktiviteter.  
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Hur samlar vi in uppgifterna? 
 

Intresseanmälan  

Hur: Via formulär via hemsidan direkt till Scouternas medlemsregister Scoutnet, samt via spontana 

mejl till scoutkåren  

Vad och varför: Relevanta uppgifter om den intresserade samt vårdnadshavare eller kontaktpersoner 

för att kunna ta kontakt och erbjuda tre prova-på-möten.  

Lagring: Uppgifterna lagras i Scoutnet så länge scouten är medlem (Se Medlemsregistrering), eller 

tills den intresserade tackat nej till medlemskap. Vid kontakt via e-post överförs uppgifterna så snart 

som möjligt till Scoutnet och raderas därefter från e-posten.  

 

Medlemsregistrering  

Hur: Via formulär via hemsidan direkt till Scouternas medlemsregister Scoutnet.  

Vad och varför: Relevanta uppgifter för medlemsregistrering så som namn, adresser, personnummer. 

Uppgifterna registreras direkt i Scouternas (som är registeransvariga) medlemsregister Scoutnet 

(www.scoutnet.se) samt i kårens egen närvarorapportering, för att man skall kunna bli medlem i 

Kallhälls Scoutkår och Scouterna. Uppgifterna används för redovisning, utskick av medlemstidning 

samt medlemsavgifter och anmälan till nationella arrangemang. Uppgifter om kontaktuppgifter om 

scouten samt vårdnadshavare registreras i e-postsystem för att skicka ut löpande information om 

verksamheten. Viss information överförs till närvarolistor, se nedan.  

Lagring: Uppgifterna lagras i Scoutnet så länge scouten är medlem. Kontaktuppgifter i e-postsystem 

lagras så länge scouten är medlem.  

 

Närvarolistor och patrullredovisningar  

Hur: Via blankett och i Järfälla kommuns system APN.  

Vad och varför: För att redovisa närvaro som ligger till grund för föreningsbidrag. Relevanta uppgifter 

så som namn, personnummer samt närvarodatum. Uppgifterna skickas in till Järfälla kommun för 

kommunalt föreningsbidrag. 

about:blank
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Lagring: Vi lagrar uppgifterna i Järfälla kommuns system APN i 10 år enligt gällande 

redovisningsregler.  

 

Hälsodeklaration  

Hur: Via pappersblankett  

Vad och varför: Relevanta uppgifter så som namn, kontaktuppgifter, relevanta kunskaper för 

aktiviteten som tex simning, fotomedverkan, allergier/intoleranser/sjukdom samt eventuella 

anpassningbehov samlas in för att Kallhälls Scoutkår skall kunna genomföra säkra scoutmöten, hajker 

och läger.  

Lagring: Vi lagrar uppgifterna i upp till ett år efter det att hälsodeklarationen har lämnats in.  

 

Arrangemangsanmälan  

Hur: Via mejl, Google-formulär eller blankett  

Vad och varför: Relevanta uppgifter så som namn, kontaktuppgifter, relevanta kunskaper för 

aktiviteten som tex simning, fotomedverkan, allergier/intoleranser/sjukdom samlas in för att Kallhälls 

scoutkår ska kunna genomföra ett bra arrangemang. Arrangemangsansvariga kan genom detta skicka 

ut kompletterande information och vid behov kontakta vårdnadshavare.  

Lagring: Vi lagrar uppgifterna i upp till 3 månader efter att arrangemanget avslutats.  

 

Frågor? 
Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter eller önskar att få de raderade är du 

välkommen att kontakta scouterna på scoutnet@scouterna.se eller info@kallhallscout.se. 
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