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Scouterna - behandling av dina 
personuppgifter 

Här informerar vi om hur Scouterna behandlar dina personuppgifter. Framför allt behandlar vi 
personuppgifter för att hantera ditt medlemskap och frågor kopplade till det under medlemskapet. Vi 
behandlar även personuppgifter i samband med att du ger gåvor till oss, kontaktar oss spontant eller 
om du skickar fakturor/sluter avtal med oss. 

Om du vill ha en förenklad sammanfattning – se 
https://www.scouterna.se/personuppgiftsbehandling/    

Inledning 

När du ansöker om att bli medlem i Scouterna överlämnar du dina uppgifter, såsom namn, 
kontaktuppgifter, personnummer och anhöriguppgifter. Dessa uppgifter behövs för att behandla din 
ansökan om medlemskap samt för att hantera frågor löpande under medlemskapet. Även andra 
personuppgifter om dig kan komma att behandlas under medlemskapet. 

Uppgifterna som du lämnar till oss utgör eller kan utgöra personuppgifter enligt EU:s 
dataskyddsförordning 2016/679/EU (”GDPR”) och den svenska kompletterande dataskyddslagen 
(2018:218). För den behandling som beskrivs i denna information är det Scouterna, org. nr 802006–
2942 (nedan ”Scouterna”, ”vi” eller ”oss”), som är personuppgiftsansvarig. 

I vissa avseenden är vi gemensamt personuppgiftsansvariga med andra parter, som därigenom 
självständigt behandlar uppgifterna. Det framgår där vi informerar om hur vi behandlar dina 
uppgifter. Gemensamt personuppgiftsansvar regleras mellan de personuppgiftsansvariga. I vårt fall 
finns sådan reglering i Scouternas stadgar samt, i förekommande fall, i explicita samverkansavtal. 

Scouterna tar din integritet på stort allvar. Att dina personuppgifter behandlas med varsamhet, och i 
enlighet med de krav lagstiftningen ställer, är en självklarhet och en central förtroendefråga för 
Scouterna. Genom att ta del av denna informationstext hoppas vi därför att du kommer att få en 
tydlig bild av hur vi behandlar dina uppgifter som medlem, och i och med detta känna dig trygg med 
att vi hanterar dina uppgifter. 

Utöver denna allmänna informationstext kan vi under vissa omständigheter lämna kompletterande 
eller separat information till dig om viss personuppgiftsbehandling. Sådan kompletterande 
information gäller i så fall i tillägg och med företräde framför denna allmänna informationstext. 
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1. Hur vi inhämtar dina personuppgifter 

De personuppgifter som behandlas av Scouterna inhämtas huvudsakligen från dig i samband med 
medlemskapets registrering hos Scouterna. Därefter skapas uppgifter om dig genom det fortlöpande 
medlemskapet, exempelvis vid olika kontakter mellan dig och Scouterna. Vi kan till exempel spara 
ärendehistorik eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med Scouterna. Dessutom samlas 
uppgifter in genom att våra webbsidor i vissa fall använder cookies, som samlar in information på 
och från din webbläsare. Mer information finner du nedan i avsnitt 2. 
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2. Ändamål och laglig grund för vår behandling av dina 
personuppgifter 

2.1 ALLMÄNT OM ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN 

För att få behandla personuppgifter krävs att det finns en laglig grund för behandlingen. 

Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en eller flera av följande lagliga 
grunder: 

- Samtycke – Du har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller 
flera specifika ändamål. 

- Avtal – Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan 
dig och oss (medlemskapet) eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant 
avtal ingås. 

- Rättslig förpliktelse – Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra 
en rättslig förpliktelse som åvilar Scouterna enligt t.ex. lag. 

- Intresseavvägning – Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för ändamål som 
rör vårt eller tredje parts berättigade intressen, förutsatt att dina intressen eller 
grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre. 

- Arkiv, statistik m.m. – Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för 
arkivändamål av allmänt intresse vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller 
statistiska ändamål. 

En del av de personuppgifter vi behandlar om dig är att betrakta som känsliga personuppgifter, t.ex. 
uppgifter om kostavvikelser och annan medicinsk information. För behandling av sådana 
personuppgifter krävs särskilt lagstöd. Sammanfattningsvis kan känsliga personuppgifter om dig 
komma att behandlas av Scouterna med stöd av följande grunder: 

- Samtycke – Du har uttryckligen lämnat ditt samtycke till behandlingen av dina 
personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål. 

- Rättsligt anspråk – Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fastställa, 
göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

Nedan finner du beskrivningar av de ändamål som vi som organisation behandlar dina 
personuppgifter för, samt med vilken laglig grund behandling sker. För att underlätta för dig att hitta 
de behandlingar du söker har vi delat in behandlingarna i följande kategorier. 

- Medlemskap, inbegripet: 
o Medlemsfakturering 
o Medlemsadministration 
o Medlemsförmåner 
o Medlemsstöd 
o Medlemskommunikation 
o Kårstöd 
o Insiktsarbete 
o Utbildning 
o E-tjänster 
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- Spontankontakter, inbegripet: 
o Arbetsansökan 
o Ekonomisk redovisning 
o Personaladministration 
o Insamling 
o Arrangemang 
o Support/kundservice 
o Avtal/försäljning 
o Webben 

Utöver vad som framgår nedan kan det förekomma ytterligare situationer då vi är skyldiga att 
behandla dina personuppgifter enligt lag. 

Det är viktigt för oss att du alltid är informerad om vad vi gör med dina personuppgifter, varför 
listan nedan kommer att uppdateras löpande när nya behandlingar införs. Vid mer väsentliga 
förändringar kommer du att informeras på ett lämpligt sätt om detta. 

2.2 MEDLEMSKAP 

Scouterna genomför ett antal åtgärder i syfte att administrera ditt medlemskap, såväl i samband med 
inträde och eventuellt utträde som under ditt löpande medlemskap. Vi kommer vidare att behandla 
dina personuppgifter i syfte att inkassera medlemsavgiften m.m. Dessa åtgärder är nödvändiga för att 
fullgöra ett avtal mellan dig och Scouterna (medlemskapet).  

Här följer en mer utförlig beskrivning av ändamålet med dessa och närliggande behandlingar och den 
lagliga grunden som stödjer dessa. 

Ändamål Laglig grund 

Medlemsfakturering, inbegripet 

- att fakturera medlemsavgifter och i 
förekommande fall hantera andra 
betalningar, inbegripet betalningspåminnelser 
och ansökan om avgiftsnedsättning, 

Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra ett avtal mellan dig och 
Scouterna (medlemskapet). 

Medlemsadministration, inbegripet 

- att behandla medlemsansökan, 
- att föra medlemsregister, 
- att hantera ändring av medlemskapet, 
- att kontrollera medlemskap, 
- att behandla eventuell utträdesansökan,  
- att behandla uteslutningar ur Scouterna. 

Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra ett avtal mellan dig och 
Scouterna (medlemskapet). 

 Scouterna är gemensamt 
personuppgiftsansvarig med din scoutkår, ditt 
scoutdistrikt och ev. samverkansorganisation. 



 
 

 

5 (14) 
 

Medlemsförmåner, inbegripet 

- Tillhandahålla medlemsförsäkring genom 
Willis Towers Watson Sweden AB, org. nr 
556426–5295, (”Willis Towers Watson”) och 
Svedea AB, org. nr 556786–1678, (”Svedea”) 
inbegripet 

o intern administrativ behandling hos 
Scouterna, 

o att hantera mottagen förfrågan från 
Willis Towers Watson och Svedea 
om medlemskap för viss individ 
efter direktkontakt av individ med 
försäkringsbolaget, 

o att överföra dina personuppgifter till 
Willis Towers Watson och Svedea i 
samband med reservationsanslutning 
eller förfrågan, 

- Distribuera vår medlemstidning, inbegripet  
o att ta fram lista med adressuppgifter, 
o att distribuera medlemstidningen via 

tryckeri, 
o att genomföra intervjuer med 

medlemmar att publiceras i vår 
medlemstidning. 

- Tillhandahålla stipendier (motsv.), inbegripet 
o att ta emot ansökan om stipendier, 

kontakter med sökanden, 
återkoppling till stipendiater, 
utbetalning via bank, 

o att publicera stipendiat på 
Scouternas webbplats. 

Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra ett avtal mellan dig och 
Scouterna (medlemskapet). 

I förekommande fall är behandlingen även 
nödvändig för att Scouterna, Svedea och 
Willis Towers Watson ska kunna fastställa, 
göra gällande eller försvara dina rättsliga 
anspråk att omfattas av medlemsförsäkringen 

I förekommande fall journalistisk verksamhet 
(vilket innebär att GDPR:s krav på laglig 
grund inte är tillämpligt). 

Medlemsstöd, inbegripet 

- Kanslistöd, inbegripet att bistå dig som 
medlem med information om ditt 
medlemskap per telefon, mejl och andra 
digitala kontaktvägar och av generell karaktär 
via sociala medier 

Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra ett avtal mellan dig och 
Scouterna (medlemskapet). 

Medlemskommunikation, inbegripet 

- Riktade utskick i syfte att marknadsföra 
kurser, utbildningar och events 

 

Intresseavvägning, varvid Scouternas 
berättigade intresse är att 
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- Riktade utskick i syfte att marknadsföra 
Scouterna 

- riktade utskick rörande medlemsförmåner, 
t.ex. baserat på tidigare utnyttjade förmåner 

marknadsföra sin verksamhet och 
aktiviteter för medlemmar. 

Kårstöd, inbegripet 

- Kontakt med företrädare för scoutkår, 
distrikt och samverkansorganisation i syfte 
att stärka och utveckla den lokala 
föreningsverksamheten. 

Intresseavvägning, varvid Scouternas 
berättigade intresse är att stärka och 
stötta den lokala 
föreningsverksamheten.  

Insiktsarbete, inbegripet 

- Undersökningar (avsedda att behandlas 
anonymiserat) via egen inhämtning eller 
genom inhämtning av tredje part. 

- Analys genomförd på egen hand eller med 
hjälp av tredje part. 

Intresseavvägning, varvid Scouternas 
berättigade intresse är att utveckla 
verksamheten så att den blir bättre och 
mer relevant.  

Utbildning, inbegripet 

- Administration och marknadsföring av 
utbildningar organiserade på egen hand eller i 
samarbete med annan part. 

- Tillhandahållande av webbkurser och annat 
digitalt utbildningsmaterial genom 
Scouternas lärplattform. 

Intresseavvägning, varvid Scouternas 
berättigade intresse är att stärka och 
stötta den lokala 
föreningsverksamheten. 

Scouterna är gemensamt 
personuppgiftsansvarig med Stiftelsen 
Scouternas folkhögskola och Scouternas 
Utbildningsbolag AB. 

E-tjänster, inbegripet 

- Inloggning med ScoutId, vilket skapas på 
användarens initiativ. 

- Tillgång till Scouternas utbud av IT-stöd och 
e-tjänster bland annat: 

o Aktivitetsbanken, Scoutstuga.se 
o Kårwebbar 
o VoteIt 

Intresseavvägning, varvid Scouternas 
berättigade intresse är att stärka och 
stötta den lokala 
föreningsverksamheten. 
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2.3 SPONTANKONTAKTER 

Förutom att hantera löpande frågor som rör medlemskap i Scouterna hanterar Scouterna ofta 
personuppgifter till följd av att individ eller organisation tar kontakt med Scouterna eller på annat sätt 
utställer en begäran som gör att Scouterna måste hantera personuppgifter som följd.  

Scouterna har bland annat förmånen att få stöd från generösa givare som tror på vår verksamhet. 
Uppgifterna som vi samlar in används för att registrera och administrera din gåva. Den rättsliga 
grunden för detta är i majoriteten av fallen att en avtalsmässig relation upprättats mellan dig och 
Scouterna. Vidare sker behandlingen också till del på den rättsliga grunden att behandlingen är 
nödvändig då det föreligger en rättslig förpliktelse för oss att behandla vissa personuppgifter, bl.a. 
enligt bokföringslagen. 

Många medlemmar sluter ytterligare avtal med Scouterna (utöver medlemskapet) under sin tid som 
medlemmar. Bland annat sker det vid anmälan till något av våra arrangemang. I förekommande fall 
behöver vi även hantera känsliga personuppgifter, varvid du behöver ge oss ditt uttryckliga samtycke. 
Ett annat vanligt avtal som medlemmar sluter med oss är när de handlar saker i Scoutshopen. 

Många är intresserade av att komma i kontakt med oss på olika sätt. När du besöker vår hemsida, tar 
kontakt med oss på mejl eller telefon, samlar vi in personuppgifter för att kunna besvara din fråga 
eller ge dig den service vi önskar. Förutom de personuppgifter som du lämnar till oss, innebär besök 
som du gör på vår webbplats att vi från din webbläsare tar emot och i loggar sparar information om 
typ av enhet, webbläsare, operativsystem som används för besöket, använt IP-nummer, trafikdata, 
platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata. Dessa uppgifter sparas i anonymiserad form 
utan att kopplas direkt till dig som person. Vi använder i vissa fall även annonseringsverktyget 
Google Ad Words. 

De personuppgifter som vi samlar in och sparar kan även användas för att skicka nyhetsbrev och 
andra digitala utskick, utföra marknadsundersökningar samt i övrigt för marknadsföringsändamål, 
t.ex. erbjudanden som är relevanta och utformade efter dina eller ditt företags/din organisations 
intressen. Sådana erbjudanden m.m. kan även gälla varor eller tjänster från externa organisationer 
och företag som vi samarbetar med, men avser alltid sådant som har koppling till Scouternas 
verksamhet. 

Slutligen hanterar Scouterna personuppgifter i samband med att du söker ett jobb hos oss, skickar 
fakturor eller är anställd/ideellt engagerad i riksorganisationen. Denna behandling sker uteslutande 
för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som slutits med dig.  

Ändamål Laglig grund 

Arbetsansökan, inbegripet 

- att behandla en ansökan till en tjänst eller 
ett ideellt uppdrag via vår webbplats eller i 
samarbete med tredje part, 

Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra ett avtal mellan dig och 
Scouterna. 
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- att tillgodose att tillsättning sker enligt 
interna styrdokument jämte kollektivavtal 
och lag. 

Behandlingen är i förekommande fall 
nödvändig för att fullgöra en rättslig 
förpliktelse. 

Ekonomisk redovisning, inbegripet 

- att rapportera till Skatteverket och i 
förekommande fall andra myndigheter. 

Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra en rättslig förpliktelse. 

Personaladministration, inbegripet 

- att fullgöra förpliktelser enligt anställnings- 
och kollektivavtal, tillämplig lag och övriga 
överenskommelser avseende anställning 
eller ideellt uppdrag. 

Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra ett avtal mellan dig och 
Scouterna. 

Behandlingen är i förekommande fall 
nödvändig för att fullgöra en rättslig 
förpliktelse. 

Insamling, inbegripet 

- att administrera betalningen och gåvan, 
- att utfärda bevis, bekräftelse på att gåvan är 

emottagen, 
- att hantera nätverk, grupper, intressenter 

samt i övrig omfattning marknadsföra 
möjligheter att stödja Scouterna 
ekonomiskt till individer och företag. 

Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra ett avtal mellan dig och 
Scouterna (gåvan). 

Intresseavvägning, varvid Scouternas 
berättigade intresse är ge relevant 
information om möjligheterna att stödja 
Scouterna. 

Arrangemang, inbegripet 

- att hantera anmälan till träffar, arrangemang 
och events, 

- att skicka ut bekräftelser, 
- att kommunicera med externa leverantörer 

(ex. konferensanläggningar och kursgårdar) 
angående deltagare, inklusive eventuella 
kostpreferenser m.m., 

- att överföra dina personuppgifter som 
följer av anmälan till en samarbetspartner 
som ett arrangemang an- eller samordnas 
med,  

- att fakturera eventuell avgift. 

Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra ett avtal mellan dig och 
Scouterna. 

Behandling av känsliga uppgifter vi ber om 
behandlas endast efter ditt uttryckliga 
samtycke.  
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Support/kundservice, inbegripet 

- Direktkontakt, inbegripet att bistå dig med 
information om ditt medlemskap per 
telefon, mejl och andra digitala 
kontaktvägar och av generell karaktär via 
sociala medier. 

Intresseavvägning, varvid Scouternas 
berättigade intresse är att tillgodose 
förfrågan om stöd/service.  

Avtal/försäljning, inbegripet 

- Ingående, upprätthållande och avslutande 
av avtal.  

- Försäljning av varor och tjänster. 

Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra ett avtal mellan dig och 
Scouterna (köpet/avtalet). 

Webben, inbegripet 

- Cookies 

Intresseavvägning, varvid Scouternas 
berättigade intresse är att tillhandahålla 
relevant webbinnehåll samt kunna 
förbättra innehåll och verksamhet 
baserat på trafikdata etc. 

 

2.3 BILDER 

All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet räknas 
enligt dataskyddsförordningen som personuppgifter. Även till exempel teckningar, foton, och filmer 
kan alltså vara personuppgifter om de avbildar människor.  

I syfte att dokumentera och visa upp vår verksamhet tar vi ibland foton i samband med aktiviteter 
och arrangemang som vi anordnar. När vi tar bilder vid större folksamlingar använder vi den rättsliga 
grunden intresseavvägning. Vi bedömer då att vårt intresse av att bevara och dokumentera vår 
verksamhet väger tyngre än det intresse personerna på bilderna har av skydd för sina 
personuppgifter. Vi stödjer denna avvägning genom att vi alltid informerar och försöker vara 
tillmötesgående.  

Inför att vi fotograferar på större arrangemang kommer vi göra vårt bästa för att informera om att så 
kommer att ske. Exempelvis kan det komma information i inbjudan, vid anmälan, muntligen vid 
incheckning eller genom anslag/utrop på arrangemanget. I informationen kommer det framgå att vi 
kommer att ta kort, att man alltid kan be fotografen om att man inte vill vara med på bild och att vi 
stödjer oss på den rättsliga grunden intresseavvägning.  

Vi försöker alltid vara tillmötesgående. Om du inte vill vara med på bild, eller ångrar dig i efterhand, 
kan du alltid höra av dig till oss så ser vi till att bilden tas bort eller flyttas. Om vi vill publicera 
material på hemsida eller i sociala medier kommer vi göra vårt bästa för att fråga dig först.  
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Som registrerad har du också alltid rätt att begära invändning mot användning av intresseavvägning. 
Blankett för detta finns på https://www.scouterna.se/personuppgiftsbehandling/.   

Bilder som vi tar för vårt systematiska kommunikations- och försäljningsarbete är uteslutande tagna 
med stöd i avtal. I förekommande fall kan vi även komma att använda den rättsliga grunden 
samtycke, exempelvis vid offentlig publicering av bilder på barn. Då vi använder samtycke eller avtal 
som rättslig grund, skall det framgå tydligt och gäller då med företräde framför denna generella 
information.  

3. Samtycke 

För de behandlingar av personuppgifter som Scouterna genomför med stöd av ditt samtycke gäller 
följande: 

Att lämna sitt samtycke till en behandling av personuppgifter är alltid frivilligt.  

Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke till behandlingar som sker för angivna 
ändamål.  

Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten av vår behandling av dina personuppgifter 
för tiden innan ditt samtycke återkallades.  

Om du inte samtycker till en behandling, eller återkallar ett samtycke som du tidigare 
har lämnat, kommer vi inte att behandla dina personuppgifter för det aktuella 
ändamålet. 

4. Utlämning och överföring av dina personuppgifter 

4.1 MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER 

För de ändamål och med stöd av den/de rättsliga grunder som anges ovan kan dina personuppgifter 
komma att lämnas ut till externa parter, såsom försäkringsbolag, banker och andra 
samarbetspartners. Dessa behandlar dina personuppgifter på uppdrag av Scouterna. Sådant uppdrag 
regleras i förekommande fall genom så kallade personuppgiftsbiträdesavtal, vilka är Scouternas 
verktyg för att säkerställa att personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifterna i enlighet med 
dataskyddsförordningen.  

Inom Scoutrörelsen bedrivs verksamhet av en mängd juridiska personer, främst stiftelser och ideella 
föreningar. Bland dessa finns kårer, distrikt, samverkansorganisationer och fastighetsstiftelser m. fl. 
Även om många av dessa får stöd i sin personuppgiftsbehandling av oss är de alltid i första hand 
ansvariga för deras egen personuppgiftsbehandling. Enligt specifikation i avdelning 2, är vi vid viss 
personuppgiftsbehandling gemensamt personuppgiftsansvariga med annan part, ofta scoutkår, 
scoutdistrikt, något av Scouternas hel- eller delägda bolag eller Stiftelsen Scouternas folkhögskola. 
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Vi kan i vissa fall även vara skyldiga att enligt lag, dom eller beslut lämna ut dina personuppgifter till 
myndigheter. 

4.2 MOTTAGARE UTANFÖR EU- OCH EES-OMRÅDET 

Dina personuppgifter kommer som utgångspunkt inte att behandlas av Scouterna utanför EU- och 
EES-området. Om Scouterna anlitar personuppgiftsbiträde utanför EU- och EES-området kommer 
vi att vidta lämpliga skyddsåtgärder för säkerställande av att dina rättigheter och friheter tillvaratas, 
såsom genom ingående av standardiserade dataskyddsavtal. 

4.3 OM COOKIES 

När du använder vår webbplats lagras så kallade cookies på din dator. En cookie är en liten textfil 
som ger oss information om din användning av vår webbplats, t.ex. vilka sidor som besökts samt om 
du klickat dig in på vår webbplats från en annan webbplats. Informationen används för att vissa 
funktioner på webbplatsen ska fungera, för att utveckla och förbättra användarupplevelsen för dig 
som besökare, för analys och statistik från besök på webbplatsen, samt för att kunna anpassa och 
skapa relevant riktad kommunikation till dig. Vår webbplats kan även innehålla s.k. 
tredjepartscookies från webbanalys- eller statistikverktyg som vi använder, t.ex. Google Analytics. 

5. Hur länge vi sparar dina personuppgifter 

Dina personuppgifter lagras under den tid som Scouterna är skyldigt att spara uppgifterna enligt 
gällande lag. Till exempel måste vi ha kvar vissa uppgifter för att fullgöra de krav som ställs i 
bokföringslagen (1999:1078).  

För behandlingar där det inte finns någon laglig skyldighet eller regel som anger en viss tidsperiod för 
lagring av dina personuppgifter är principen som används för att fastställa lagringsperioden att dina 
personuppgifter inte ska lagras längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna 
behandlas. Det innebär som utgångspunkt att dina personuppgifter sparas så länge du är medlem i 
Scouterna och viss tid därefter, för i denna informationstext givna och specificerade ändamål. 
Exempelvis sparas medlemsuppgifter i upp till sju år efter avslutat medlemskap för att kunna hantera 
försäkringsärenden enligt avtal.  

Scouterna gallrar systematiskt personuppgifter som inte längre är nödvändiga för oss att behandla. I 
vissa fall kommer vi dessutom att gallra dina personuppgifter redan under pågående medlemskap, då 
behandlingen inte är nödvändig för de ändamål för vilka uppgifterna behandlas. 

6. Hur vi skyddar dina personuppgifter 

Scouterna vidtar tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter 
mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring, obehörig delning, obehörig tillgång till samt 
andra olagliga eller obehöriga sätt att behandla personuppgifter. 
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Vi tillämpar särskilda rutiner och system för att skydda mot obehörig åtkomst till dina 
personuppgifter. Åtkomst till dina personuppgifter sker endast av personal som är särskilt utpekad 
och underleverantörer till Scouterna som regleras av särskilda avtal. För att ytterligare reglera 
åtkomsten till dina personuppgifter har vi skapat olika behörighetsnivåer beroende på ärendetyp och 
arbetsuppgift. Scouternas system är även skyddade för otillbörlig åtkomst av bland annat 
brandväggar. 

Personuppgifter som sparas i dokument och behandlas manuellt förvaras i låsta lokaler med 
begränsat tillträde/tillgång. All personal på Scouterna och personal hos underleverantörer som 
beviljats åtkomst till dina personuppgifter är skyldiga att hålla dessa uppgifter konfidentiella.  

7. Dina rättigheter 

Du har som registrerad hos Scouterna ett antal rättigheter som framgår nedan. Du hittar 
kontaktuppgifter till Scouterna som personuppgiftsansvarig under punkt 8 Kontaktuppgifter. 

- Rätt till tillgång – Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär att du har 
rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och om så är fallet 
även få tillgång till personuppgifterna (s.k. registerutdrag) och viss ytterligare information om 
behandlingen. Du begär tillgång genom att kontakta oss enligt nedan.  

o Genom att logga in i Scoutnet (www.scoutnet.se) kan du som medlem se vilka uppgifter vi 
behandlar avseende ditt medlemskap.  

- Rätt till dataportabilitet – Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa 
omständigheter har rätt att få del av sådana personuppgifter om dig som du tillhandahållit till 
oss, i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan 
personuppgiftsansvarig. Du begär dataportabilitet genom att kontakta oss enligt nedan.  

o Genom att logga in i Scoutnet (www.scoutnet.se) kan du som medlem hämta dina uppgifter genom 
att ladda ner uppgifterna i en samlad exportfil.  

- Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade eller kompletterade.  
o Genom att logga in på Scoutnet (www.scoutnet.se) kan du själv uppdatera vissa uppgifter om dig. 

- Rätt till radering – Du har rätt att få dina uppgifter raderade, om 
o uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas, 
o du återkallar ditt samtycke för viss behandling och det därefter inte finns rättslig 

grund för Scouterna att behandla uppgifterna, 
o dina uppgifter har behandlats på ett olagligt sätt, eller 
o behandlingen av dina uppgifter inte är nödvändig för att uppfylla tillämpliga lagkrav, 

för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk och/eller tillåten 
för arkiv- eller forskningsändamål.  

o Genom att logga in i Scoutnet (www.scoutnet.se) kan du själv ta bort uppgifter som du anser inte 
behandlas korrekt. Observera att det kan innebära att vi inte kan fullgöra våra förpliktelser mot 
dig, vilket exempelvis kan innebära att ditt medlemskap avslutas eller att du nekas tillträde till ett 
arrangemang.  

- Rätt att återkalla samtycke – Om du har lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har 
du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Du hanterar dina samtycken genom att kontakta 
enligt nedan. 



 
 

 

13 (14) 
 

o Samtycken lagras i många fall i anmälan till ett arrangemang i Scoutnet. Genom att logga in i 
Scoutnet (www.scoutnet.se) kan du se vilka samtycken du gett och i förekommande fall återkalla 
anmälan/ta bort uppgifterna. Observera att det kan innebära att vi inte kan fullgöra våra 
förpliktelser mot dig, vilket exempelvis kan innebära att du nekas tillträde till ett arrangemang. 

- Rätt till invändning avseende intresseavvägning – När behandling sker med stöd av s.k. 
intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen.  

o Du invänder mot vår intresseavvägning genom att kontakta oss nedan.  
- Rätt till invändning mot direkt marknadsföring – Du har rätt att när som helst invända 

mot behandling av personuppgifter som avser dig för direkt marknadsföring.  Då ska 
personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.  

o Du invänder mot vår direktmarknadsföring genom att avanmäla dig från utskick osv. för vilket 
information ges i utskicket.  

- Rätt till begränsning – Du har rätt att få dina uppgifter begränsade om du bl.a. bestrider 
uppgifternas korrekthet, eller om du invänt mot behandling enligt ovan, i båda fallen under 
den tid som vi utreder och kontrollerar din begäran.  

- Rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten – Du har rätt att klaga till 
Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter olagligt. 
Detta gör du enklast genom e-post till imy@imy.se eller via telefon 08-657 61 00.   

För att åberopa någon av dessa rättigheter, utöver ovan instruktioner, använd PDF-blanketten här 
som finns på https://www.scouterna.se/personuppgiftsbehandling/.  

8. Kontaktuppgifter 

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.  

Det är Scouterna som ideell förening som är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker. För ytterligare information om vår personuppgiftshantering, eller om du 

har övriga frågor, är du välkommen att kontakta oss.    

 

Scouterna, org. nr. 802006–2942    

Post: Box 42034, 126 12 Stockholm    

Besök: Instrumentvägen 19, Hägersten    

Telefon växel: + 46 8 568 432 00    

E-post: info@scouterna.se      

www.scouterna.se     

Kontaktuppgifter ovan kan komma att förändras över tid, vilket i så fall kommer framgå på vår webbplats.  
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Förenklad sammanfattning  

Scouterna har information om dig som medlem – så här 
hanterar vi den 

Detta är en förenklad text som i korta drag beskriver hur vi hanterar personuppgifter. Denna återfinns på 
https://www.scouterna.se/personuppgiftsbehandling/.  

När du blir medlem samlar vi in uppgifter om dig. De är till exempel ditt namn, ditt personnummer, 
din e-postadress och kontaktuppgifter till dig och dina anhöriga. Det gör vi för att kunna erbjuda en 
trygg och säker verksamhet och för att kunna stötta våra medlemskårer.  

Scouterna har ett gemensamt ansvar med din scoutkår och ditt distrikt för att dina uppgifter hanteras 
rätt. Bland annat måste vi se till att följa europeisk och svensk lag, ex. GDPR. 

Vi hanterar information om dig under tiden du är medlem och en tid efter du slutat för att vi ska 
kunna uppfylla det vi lovat dig och andra sedan tidigare. Exempelvis gör vi det för att kunna skicka 
medlemsfakturor, erbjuda försäkring och anordna en massa aktiviteter.  

När du kontaktar oss på olika sätt hanterar vi de uppgifter du lämnar till oss. I vissa fall kan vi inte 
svara eller göra det du ber oss att göra om vi inte får de uppgifter vi ber om.  

Enligt lag har du flera rättigheter och Scouterna har många skyldigheter. På vår hemsida kan du läsa 
mer om dessa rättigheter och vilka skyldigheter Scouterna har. Bland annat har du rätt att få reda på 
vilken information vi har om dig, säga till oss om du vill att vi ska ta bort den eller om något är fel. 
Scouterna måste bland annat se till att rensa bland uppgifter vi inte behöver och måste se till att 
information om dig hanteras på ett säkert sätt.  

Om du har frågor om hur Scouterna jobbar med dina personuppgifter (information om dig) får du 
gärna kontakta oss. Det gör du genom att ringa till oss på 0856843200 eller skicka e-post till 
info@scouterna.se. 


