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GDPR-handbok 
 

GDPR är inget farligt som ska begränsa vår verksamhet, tvärtom är det en säkerhet för oss som 

förening och våra deltagare att vi är en ansvarsfull och trygg verksamhet att vara med i. 

Blanketten där medlemmar och ledare godkänner föreningens hantering av personuppgifter heter 

”samtycke gdpr” och finns att hämta på www.kroppetorp.se där finns även blanketten för 

medlemskap. Det viktiga i GDPR är att i förväg fundera på vilka personuppgifter vi behöver, vem 

som behöver dom och varför vi behöver dom. Samla inte in och lämna inte ut mer 

personuppgifter än nödvändigt. 

Personuppgifter 
En personuppgift är t.ex. personnummer, namn, en adress eller en bild. En upplysning räknas som 

personuppgift om du kan använda den för att identifiera en person antingen med uppgiften 

separat, eller tillsammans med någon annan uppgift som du eller någon annan har om personen. 

Equmenia behöver samtycke för att lagra personuppgifter och Repet är vårt godkända system för 

det ändamålet. 

Uppgifter om hälsa och allergier ses som extra känsliga uppgifter och ska hanteras extra varsamt 

och noga. 

Den dagliga verksamheten 
Informationsfoldrar, anmälningsblanketter, program i pappersform och på hemsidan m.m. 

behöver innehålla kontaktuppgifter till ansvarig ledare, den ledaren ska skriftligen ha godkänt att 

vi som förening lämnar ut ledarens uppgifter. Detta görs på blanketten ”samtycke för ledare i 

Equmenia Kroppetorp” och gäller så länge ledaren är en aktiv ledare hos oss. En ledare har rätt 

att vara ledare utan att godkänna att vi lämnar ut kontaktuppgifter, då får kontaktuppgifter inte 

lämnas ut. Blanketten finns att hämta på www.kroppetorp.se  

Som ledare är det helt ok att ha en deltagarlista i en pärm men listan ska då endast innehålla 

uppgifter som är nödvändiga för att genomföra aktiviteten eller verksamheten och inte mer. Du 

får inte ge någon annan tillgång till listan och du måste förvara den så att ingen obehörig får 

tillgång till listan. När listan inte längre behövs ska den förstöras.  

Läger och arrangemang 

Före lägret. 
Anmälningsblanketter måste innehålla den av föreningen framtagna informationstext som 

beskriver varför och hur vi hanterar de personuppgifter som lämnas till föreningen samt en 

hänvisning till hemsidan. Informationstexten ”gdpr på anmälningslappar” finns att hämta på 

www.kroppetorp.se  

Vi behöver ofta göra gruppindelningar under våra läger. Tänk igenom vilka uppgifter som behövs 

och lämna inte ut fler uppgifter än nödvändigt. Räcker det med bara förnamnet på deltagaren så 

är det att föredra. 

Krisplan och adresslistor är jätteviktiga dokument och måste finnas att tillgå men tänk igenom 

vem/vilka som behöver ha dom. 

http://www.kroppetorp.se/
http://www.kroppetorp.se/
http://www.kroppetorp.se/
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Undvik att skicka personuppgifter på mail då det är extra svårt att radera efter att uppgifterna inte 

behövs längre 

Under lägret. 
De som är i behov av att känna till en allergi eller hälsouppgift ska självklart ha den 

informationen men den ska förvaras så bara de som är i behov av uppgifterna har tillgång till den.  

Under ett läger behöver vi kunna komma i kontakt med varandra och ha varandras 

telefonnummer. Men vem behöver ha vems nummer? Det räcker kanske att lämna ut nummer till 

ledare som godkänt att deras nummer lämnas ut. Deltagarna byter nummer med de dom vill byta 

nummer med ändå. 

Efter lägret. 
Personuppgifter på de som åker med som deltagare och ledare från vår förening ska finnas inlagt 

i repet som är vårt godkända system för att lagra personuppgifter. När lägret är över och 

uppgifterna finns inlagda i repet ska anmälningslappar, deltagarlistor och gruppindelningar m.m. 

förstöras. Vill vi spara statistik för att tex veta hur mycket mat som kan behövas till nästa år kan 

vi skriva upp antalet tjejer/killar, antal deltagare i en viss åldersgrupp m.m. Det vill säga 

uppgifter som inte handlar om en specifik person. 

Fotopolicy  
Foton på Hemsida och Sociala medier 
Vi vill genom vår hemsida och sociala medier göra reklam och informera om vår verksamhet i 

text men även med foton. Dessa kanaler är viktiga och vi visar här att vi finns och är en aktiv 

förening. Godkännande av foto görs på blanketten ”samtycke gdpr” och finns på 

www.kroppetorp.se  

Om en person kan identifieras via ett foto är det en personuppgift och innefattas av GDPR vilket 

betyder att vi behöver ett skriftligt samtycke från personen eller vårdnadshavaren för att publicera 

bilden. Därför använder vi inte bilder där en individ kan identifieras. 

Ska en bild användas är det viktigt hur den är fotograferad. En bild är väldigt vacker och talande 

även om den är fotad på långt håll, bara visar människor bakifrån, är suddad, inte visar personens 

huvud utan bara det den gör eller har fokus på en lägereld där människorna runt elden inte riktigt 

syns. 

Använd ditt goda omdöme på sociala medier både i text och bild så ingen riskerar att känna sig 

utsatt. 

Foton på Arrangemang och Årsmöte 
Vårt årsmöte är för oss medlemmar och ett tillfälle för oss att genom foton blicka tillbaka på året. 

Då dessa foton under detta tillfälle inte sprids utanför föreningen är det helt ok att vi visar foton 

där personer går att identifiera. 

Arrangemang som besöks av allmänheten omfattas av GDPR och foton från verksamheten är då 

inte godkända att visa utan att varje individ har godkänt detta. Därför visar vi inte foton vid andra 

tillfällen än i en sluten grupp. 

http://www.kroppetorp.se/

