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Så här hanterar vi GDPR i SMKR 

Persondata 

• Den persondata som inte är relevant för förbundet kommer inte heller att lagras.

• SMKR lagrar adressregister och data över medlemsföreningar i en Accessdatabas.

Databasen innehåller följande fält:

Fält Förklaring Syfte 

Ursprung Föreningens härstammning Historik 

Kamratförening Föreningens namn Rätt benämning i utskick 

Kontaktperson Ordförande med telefonnummer För i första hand regionföreträd-
arens kontakt med föreningen

Adress Adress till föreningen med

gatuadress, box motsv

Medlemsutskick brev 

Postnummer Medlemsutskick brev 

Ort Medlemsutskick brev 

E-postadress Kan vara personlig eller föreningsa-

dress 

E-postutskick för information 

Alt E-

postadress 

Oftast personlig (endast ett fåtal har 

anmält) 

Vid retur på ordinarie E-post 

Region Föreningens regiontillhörighet Selektering vid utskick 

Antal med-

lemmar 

Bygger på statistikblanketten Medlemsavgift på inbetal-

ningskort 

Vapengren 

motsv 

Armé, Marin, FV samt Övriga 

Värdförband Vilket förband föreningen är kopplad 

till 

Medlem Om medlem endast ”Ja” i posten Räknar medlemsföreningar 

Avregistrerad Om utträde ur SMKR endast årtal i 

posten 

Historik – Endast föreningens 

namn bibehålls 

Tidning Tidningens namn 

Hemsida URL till hemsidan (länk) För att kunna länka hemsidan 

• Databasen jämte övriga dokument som finns hos SMKR lagras på riksförbundets

dator inklusive webbhotellet One.com molnbaserade tjänst RushFiles. Nedan pre-

senteras en länk till One.com Produkt- och sekretesspolicy som bl.a. innehåller

hur dom hanterar personuppgifter.

mailto:smkr@telia.com
http://www.smkr.se/
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https://www.one.com/sv/info/sekretesspolicy 

Nästa länk nedan är ett avtal mellan Personuppgiftsansvarig – i detta fall SMKR 

(J-O Johansson) och Personuppgiftsbiträdet One.com. Detta eftersom vi lagra in-

formation om Er förening och i vissa fall (tillfälligt) personuppgifter i form av 

personnummer (se punkterna om personnummer nedan). 

https://www.one.com/static/info/data-processing-agreement-sv.pdf 

 Databasen kan komma att utökas med ytterligare fält, vilket i sådant fall före-

ningarna kommer att informeras om. 

• Adressregister finns under lösenordsskyddad flik på hemsidan.

• Vi behandlar och lagra födelsedata ååmmdd jämte namn i samband med gemen-

samma resor där transportören kräver detta. Det innebär att SMKR samlar in och

skickar dessa data till transportören (t.ex TallinkSilja). Efter det att resan är ge-

nomförd raderar SMKR dessa data på våra egna lagringsplatser.

• Vi behandlar och lagra personnummer ååmmdd-xxxx jämte namn i samband med

gemensamma möten där värden för mötet kräver inpasseringskontroll t.ex. För-

svarsmaktens enheter. Efter det att samlingen är genomförd raderar SMKR dessa

data på våra egna lagringsplatser.

• I samband med möten och resor ett dygn eller längre kräver SMKR in information

om närmast anhörig i skriftlig form (papper). Dessa handlingar förstörs efter ge-

nomförd verksamhet.

• SMKR statistikblankett som finns anslagen på hemsidan och skall fyllas i av före-

ningarna som underlag för uppdatering av databasen kommer att omarbetas. End-

ast kontaktuppgift till föreningen tillsammans med övrig information t.ex. med-

lemsantal, adress till hemsida etc skall fyllas i. Övrig information kommer att vara

frivillig. Efter överföring till databasen kommer inskickad blankett att raderas.

• Anmälningsblanketter i samband med olika möten och sammankomster raderas

efter genomförd verksamhet.

mailto:smkr@telia.com
http://www.smkr.se/
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E-post och E-postadresser

• Vi kommer inte att lämna ut post- eller mailadresser till någon utomstående (före-

tag motsvarande) utan ert tillstånd.

• I samband med massutskick till föreningarna på era respektive e-postadresser

adresseras mailet fortsättningsvis med dold kopia. Det innebär att mottagaren inte

ser övriga adressater.

SMKR webbsida 

• SMKR webbadress är en så kallat säker https:// -adress

• SMKR hemsida innehåller länkar till de kamratföreningar och andra organisation-

er i samhället som har egna hemsidor. SMKR tar inget ansvar över vad som har

gjorts tillgängligt på de länkade organisationernas hemsidor.

• SMKR har under fliken Kamratföreningar, på varje kamratföreningblad, angett

kontaktuppgifter i form av den adress som föreningen har uppgivit. I vissa fall är

det en c/o-adress. Ingen e-postadress finns angiven på hemsidan. (E-postadress

endast i den lösenordsskyddade adresslistan.)

• Webbsidan innehåller ett bildgalleri tillgängligt för alla. Dessutom anslås bilder

på i första hand indexsidan (sidan som öppnas först). Bilderna i galleriet innehål-

ler inga namn, däremot kan bilder på indexsidan innehålla förklarande text med

namn.

Om Du som person inte vill ha dina uppgifter på hemsidan eller i adressförteckningen 

måste Du höra av Dig till SMKR. Men beakta då att det inte finns möjlighet att nå före-

ningen på nuvarande adress. En ny adress måste då anges. Detta gäller såväl egen c/o-

adress som egen mailadress om det är denna som är angiven. 

För medlemskap i SMKR krävs en adress i medlemsregistret! 

Informationen kan komma att uppdateras efter hand vi blir klokare. 

Jan-Olof Johansson 

Personuppgiftsansvarig SMKR 

mailto:smkr@telia.com
http://www.smkr.se/



