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Behandling av personuppgifter på Solviks Facebooksida
I detta dokument beskriver vi grunderna för hur vi behandlar personuppgifter på Solviks och vilka rättigheter
du har som registrerad på Facebooksidan.
Personuppgiftsansvarig
Ansvaret för behandlingen av personuppgifter på Facebooksidan är delat mellan Medicinska Föreningen i
Stockholm och Meta Platforms Ireland Ltd. Detta dokument avser enbart MF:s del av ansvaret.
Medicinska Föreningen i Stockholm (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.
Sportstugunämnden är ansvarigt kårorgan för Facebooksidan.
Ändamål med behandlingen och laglig grund
När MF rapporterar från verksamheten på Solvik, t.ex. genom att i bild och text visa upp vad som har hänt och
ska hända, behandlas en del personuppgifter. I sådana fall behandlar MF personuppgifterna huvudsakligen för
journalistiska ändamål enligt 1 kap. 7 § 2 st lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning. Behandlingen är därför undantagen från artiklarna 5–30 och 35–50 i EU:s
dataskyddsförordning (GDPR). “Journalistiska ändamål” är ett brett begrepp som inbegriper att informera och
rapportera om frågor som är av intresse för allmänheten, däribland Medicinska Föreningens medlemmar.
Vissa personuppgifter, som inte behandlas för journalistiska ändamål, har MF ett berättigat intresse av att
behandla. Personuppgifterna gäller i dessa fall huvudsakligen förtroendevalda och anställda inom föreningen.
Dessa har vanligen själva ett intresse av att personuppgifterna ska kunna behandlas för att de ska kunna
fullgöra sina uppdrag.
Rättigheter för registrerade
I de fall MF behandlar dina personuppgifter med stöd av ett berättigat intresse har du följande rättigheter
enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR):
•
•

•
•
•

•

Du har rätt att få veta om personuppgifter som rör dig behandlas och i så fall få tillgång till de
personuppgifter som behandlas enligt dataskyddsförordningen artikel 15.
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade och även, med hänsyn till ändamålet
med behandlingen, att få ofullständiga uppgifter kompletterade enligt dataskyddsförordningen artikel
16.
Du har rätt att få personuppgifter som rör dig raderade, s.k. rätt att bli bortglömd, enligt
dataskyddsförordningen artikel 17.
I vissa fall har du rätt att få behandlingen av personuppgifter som rör dig begränsade enligt
dataskyddsförordningen artikel 18.
Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och
maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig,
s.k. dataportabilitet, enligt dataskyddsförordningen artikel 20.
I vissa fall har du av skäl som hänför sig till din specifika situation rätt att göra invändningar mot
behandlingen av personuppgifter som rör dig, enligt dataskyddsförordningen artikel 21.

Begäran om att utnyttja dina rättigheter ska skickas till de personuppgiftsansvariga.
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MF behandlar inte dina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande eller profilering.
Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet
Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen har du rätt att
lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten i enlighet med Dataskyddsförordningen artikel 77.
Reglemente
MF:s fullmäktige har utfärdat ”Reglemente för personregister och behandling av personuppgifter inom
Medicinska Föreningen”. 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.

Uppdaterad 2022-04-16.
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