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1	  (1)	  

Ansvarsförbindelse	  för	  medlemsregisteransvarig	  inom	  Unga	  Örnar	  	  	  
	  
Uppgifter	  om	  medlemsregisteransvarig	  (fylls	  i	  av	  medlemsregisteransvarig)	  
	  
Namn:___________________________________________________________________________	  

Personnummer:	  ___________________________________________________________________	  

Mobilnummer:	  ____________________________________________________________________	  

Mailadress:	  _______________________________________________________________________	  

Avdelning:	  ________________________________________________________________________	  

Distrikt	  (om	  du	  har	  distriktsbehörighet):_________________________________________________	  

	  
Du	  är	  medlemsregisteransvarig	  och	  kommer	  att	  ha	  kontakt	  med	  personuppgifter	  i	  medlemsregistret.	  
För	  att	  säkra	  våra	  medlemmars	  integritet	  får	  du	  inte	  sprida	  personuppgifter	  till	  utomstående	  
(obehöriga).	  Bestämmelser	  om	  personuppgiftshantering	  regleras	  i	  en	  lag	  som	  heter	  PuL	  
(Personuppgiftslagen).	  	  
	  
Bestämmelser	  om	  personuppgiftshantering	  finns	  därför	  reglerade	  i	  lag,	  PuL.	  PuL	  har	  till	  syfte	  att	  
skydda	  människor	  mot	  att	  deras	  personliga	  integritet	  kränks	  när	  personuppgifter	  behandlas.	  
Begreppet	  "behandlas"	  omfattar	  bland	  annat	  insamling,	  registrering,	  lagring,	  bearbetning,	  spridning,	  
utplåning,	  med	  mera	  och	  innebär	  följande:	  
	  
Som	  lokal	  medlemsregisteransvarig	  inom	  Unga	  Örnars	  Riksförbund	  kommer:	  	  

1. Endast	  jag	  ha	  tillgång	  till	  mina	  inloggningsuppgifter	  och	  de	  kommer	  inte	  att	  lämnas	  ut	  till	  
någon	  annan.	  

2. Jag	  inte	  att	  sprida	  personnummer	  vidare	  till	  andra	  än	  den	  lokala	  styrelsen.	  	  
3. Jag	  att	  arbeta	  utifrån	  Unga	  Örnars	  medlemregistermanual.	  	  
4. Jag	  att	  arbeta	  utifrån	  PuL.	  
5. Jag	  att	  rapportera	  eventuella	  problem	  i	  medlemsregistret	  till	  medlemssupporten.	  	  

	  
Om	  du	  som	  medlemsregisteransvarig	  bryter	  mot	  någon	  av	  ovanstående	  punkter	  kommer	  
behörigheten	  omedelbart	  att	  tas	  bort.	  	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
Jag	  har	  nu	  tagit	  del	  av	  ovanstående	  bestämmelser	  och	  lovar	  att	  följa	  dessa	  regler.	  Jag	  skriver	  under	  
två	  likadana	  exemplar	  och	  behåller	  ett	  själv.	  	  	  
	  
	  
	  
____________________________	   	   ____________________________	  
Underskrift	  medlemsregisteransvarig	   	   Ort,	  datum	  


