
 

 2021-11-19  
INFORMATION  

Förvaltningsutskottet 
 

Medicinska Föreningen i Stockholm 
Box 250, 171 77 Stockholm  
Besök: Nobels väg 10, KI Campus Solna  
Tel: 08 – 524 830 79 
www.medicinskaforeningen.se 

 
 

1 av 3 

 

 

Information till personer registrerade i Medicinska Föreningens i 

Stockholm medlemsregister  

Information enligt EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 

april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om 

det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsförordningen, GDPR) kapitel III artikel 14. Läs hela 

förordningstexten på: https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-

gdpr/introduktion-till-gdpr/dataskyddsforordningen-i-fulltext/ 

Som medlem eller potentiell medlem av Medicinska Föreningen i Stockholm (MF) behandlas dina 

personuppgifter med hjälp av automatisk databehandling (ADB) i MF:s medlemsregister. 

 

Personuppgiftsansvarig  

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter i medlemsregistret är Medicinska Föreningen i 

Stockholm (MF). MF kan kontaktas på telefonnummer 08-524 830 79 eller e-post 

karx@medicinskaforeningen.se eller post till Kårexpeditionen, Medicinska Föreningen i Stockholm, 

Box 250, 171 77 STOCKHOLM.  

Inom Föreningen faller behandling av personuppgifter inom styrelsens ansvarsområde. 

 

Personuppgiftsbiträde  

MF anlitar Mecenat AB som personuppgiftsbiträde för behandling av personuppgifter i 

medlemsregistret. Mecenat kan i vissa fall anlita underbiträden för vissa särskilda tjänster.  

 

Ändamål med behandlingen och laglig grund  

Ändamålet med behandlingen är: 

• att Föreningen ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt 4 kap. 12 och 14 §§ 

högskolelagen (1992:1434). Därmed behandlas också uppgifter om studerande vid 

Karolinska Institutet som har rätt till medlemskap för att kunna erbjuda dem medlemskap.  

• att Föreningen ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot medlemmarna enligt 

stadgarna och kontrollera att medlemmarna uppfyller sina skyldigheter mot Föreningen.  

Behandlingen av personuppgifter i medlemsregistret sker i enlighet med dataskyddsförordningen 

kapitel II artikel 6.1 b-c, e jmf. 2 kap. 1–2 §§ lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser 

till EU:s dataskyddsförordning. (Se även prop. 2017/18:218 9.2.7)  

 

Uppgifter från Karolinska Institutet  

Uppgifter lämnas till medlemsregistret från Karolinska Institutets register för studiedokumentation, 

LADOK, enligt 2 kap. 6 § 8 förordning (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet 

och högskolor.  

 

https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/introduktion-till-gdpr/dataskyddsforordningen-i-fulltext/
https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/introduktion-till-gdpr/dataskyddsforordningen-i-fulltext/
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Direkt marknadsföring  

MF kommer inte att behandla dina personuppgifter för ändamål som rör direkt marknadsföring om 

du skriftligen har anmält att du motsätter dig sådan behandling enligt dataskyddsförordningen 

artikel 21.2-3. MF är restriktivt med utlämnande av personuppgifter ur medlemsregistret och 

särskilt om ändamålet är direkt marknadsföring. Se vidare nedan.  

 

Mottagare av uppgifter ur registret 

Medicinska Föreningens Fullmäktige har beslutat att uppgifter ur medlemsregistret får lämnas ut 

endast till följande personer: 

a. den registrerade  
b. tryckeri/distributör som anlitas av Föreningen för adressering/tryckning av tidskrift eller annan 

trycksak som Föreningen ska distribuera till sina medlemmar 
c. företag som anlitas som personuppgiftsbiträde för Medicinska Föreningens räkning  
d. Stockholms Studentkårers Centralorganisation för Stiftelsen Stockholms studentbostäders 

verifiering av kårmedlemskap m.a.p. förmånen av studentbostad och kö till sådan 
e. Karolinska Institutet på begäran enligt 4 kap. 14 § 3 st högskolelagen (1992:1434).  

Styrelsen kan besluta om undantag från ovanstående regel. Sådant beslut gäller maximalt ett år 

och för det antal utlämningstillfällen som Styrelsen beslutar. Vad gäller utlämnande av 

medlemmars adresser för information/inbjudan, ska utlämnandet vägas mot det intresse som 

medlemmarna har av informationen. 

 

Känsliga personuppgifter 

MF behandlar inte känsliga personuppgifter i medlemsregistret.  

 

Uppgifter som kan behandlas 

I medlemsregistret registreras föreningens medlemmar i samtliga medlemskategorier och 

studerande vid Karolinska Institutet som har rätt till medlemskap. För varje medlem eller 

studerande kan följande uppgifter anges: namn, personnummer, adress och postadress, 

telefonnummer och e-postadress, kön, uppgifter om adressens riktighet, uppgifter om 

medlemskategori, intyg om rätt till medlemskap, uppgift om skyddad identitet, uppgifter om 

utbildning som undergås vid Karolinska Institutet, examen och om utbildning sker på distans eller 

som utbytesstudier, studietakt, status som antagen eller registrerad i LADOK, sektionstillhörighet, 

uppgifter om betalningar, medlemskort o.d., meddelanden till den registrerade, uppgifter om den 

registrerades kårengagemang inom Föreningen, uppgifter om mottagna utmärkelser samt 

uppgifter om eventuella fordringar på och disciplinära åtgärder mot medlemmar eller f.d. 

medlemmar.  

 
Rätt till information om vilka uppgifter som behandlas och tillgång till dem  

Du har enligt dataskyddsförordningen kapitel III artikel 15 rätt att få bekräftelse på huruvida 

personuppgifter som rör och dig behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna. Om dina 

personuppgifter behandlas i medlemsregistret får du veta vilka kategorier av personuppgifter som 

behandlas, varifrån uppgifterna har hämtats, ändamålen med behandlingen, uppgifter om under 

vilken period uppgifterna kommer att behandlas, till vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut 

och viss ytterligare information som ska lämnas enligt dataskyddsförordningen. Begäran om en 



 

 2021-11-19  
INFORMATION  

Förvaltningsutskottet 
 

Medicinska Föreningen i Stockholm 
Box 250, 171 77 Stockholm  
Besök: Nobels väg 10, KI Campus Solna  
Tel: 08 – 524 830 79 
www.medicinskaforeningen.se 

 
 

3 av 3 

 

sådan bekräftelse och information ska skickas till Medicinska Föreningen i Stockholm, Box 250, 

171 77 STOCKHOLM eller per e-post till karx@medicinskaforeningen.se.  

 

Rätt till rättelse 

Du har som registrerad i MF:s medlemsregistret enligt dataskyddsförordningen kapitel III artikel 

16 rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade och även, med hänsyn till ändamålet 

med behandlingen, att få ofullständiga uppgifter kompletterade. Begäran om rättelse eller 

komplettering av ofullständiga uppgifter ska skickas till Medicinska Föreningen i Stockholm, Box 

250, 171 77 STOCKHOLM eller per e-post till karx@medicinskaforeningen.se.  

 

Rätt att bli bortglömd  

Du har enligt dataskyddsförordningen kapitel III artikel 17 i vissa fall rätt att få personuppgifter 

som rör dig raderade, s.k. rätt att bli bortglömd. Begäran om radering av uppgifter ska skickas till 

Medicinska Föreningen i Stockholm, Box 250, 171 77 STOCKHOLM eller per e-post till 

karx@medicinskaforeningen.se.  

 

Rätt till begränsning av behandling  

I vissa fall har du rätt att få behandlingen av personuppgifter som rör dig begränsade enligt 

dataskyddsförordningen kapitel III artikel 18. Begäran om begränsning av uppgifter ska skickas till 

Medicinska Föreningen i Stockholm, Box 250, 171 77 STOCKHOLM eller per e-post till 

karx@medicinskaforeningen.se.  

 

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet  

Varje registrerad som anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom 

strider mot dataskyddsförordningen ha rätt att lämna in ett klagomål till 

Integritetsskyddsmyndigheten i enlighet med dataskyddsförordningen kapitel VIII artikel 77.  

 

Automatiserat beslutfattande och profilering  

MF behandlar inte dina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande eller profilering.  

 

Reglemente  

MF:s fullmäktige har utfärdat ”Reglemente för behandling av personuppgifter och dataskydd”. I 

detta reglemente finns bestämmelser om hur personuppgifter ska behandlas inom Medicinska 

Föreningen i Stockholm. Reglementet finns att läsa på Föreningens hemsida samt på 

kårexpeditionen. 
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