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Dataskyddsförordningen GDPR en ny EU-lagstiftning från 25 maj 2018 som reglerar hur man får behandla 

personuppgifter och ersätter personuppgiftslagen. 

Personuppgifter är; namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, foton och uppgifter om personens 

hälsa. Uppgifter om personers hälsa klassas som känsliga. 

Vi ska i första hand använda Friluftsfrämjandets äventyrshanterare när vi lägger upp äventyr, så hjälper oss 

riksorganisationen med att se till att vi uppfyller kraven i GDPR. Bara när det inte går får vi använda andra verktyg för 

att lägga upp äventyr.  

Som ledare ska du: 

• Bara samla de personuppgifter som är nödvändiga och bara för ett visst, i förväg bestämt ändamål. 

• Om du av någon anledning måste göra egna listor i Excel eller andra verktyg, för deltagare eller ledare får du 

absolut inte skicka runt dem med mejl. 

• Förstöra listor och uppgifterna så snart de inte längre än nödvändiga.  

• Bara lämna ut deltagarlistor om du har frågat alla deltagare om lov 

• Om du, för vuxna medlemmar, har begärt in information om sjukdomar, allergier, överkänslighet och 

kostpreferenser inte föra in dess uppgifter i något register utan skriva upp dem på ett papper som du förstör 

efter det att aktiviteten är genomförd. När du får uppgifterna på mejl, ska du radera mejlet så fort du har 

fört in uppgifterna på ditt papper. 

• På hemsidan bara publicera namn på ledare som har gett sitt tillstånd. 

• Om någon person begär ut uppgifter om vad som är lagrat om den, ska du omedelbart ta kontakt med 

ordförande eller vice ordförande så ska vi se till att uppgifterna kommer fram. 

• Om någon person begär att uppgifterna som är lagrat om den ska förstöras, ska du omedelbart ta kontakt 

med ordförande eller vice ordförande så ska vi se till att uppgifterna tas bort.  

Om du är ledare för barn och ungdomar (under 18 år) som du har fått information om sjukdomar/allergier i samband 

med anmälan eller via information till ledare i verksamheten får du spara uppgifter om kroniska sjukdomar, allergier, 

överkänslighet och kostpreferenser bara så länge som barnet är kvar i aktiviteten. Dessa uppgifter måste hanteras 

med stor sekretess. 

 

   


