Föreningen för

KONSULTATIONSPSYKIATRI
Hantering av personuppgifter
o

Styrelsen för FKP är personuppgiftsansvariga för medlemsregistret och ansvariga att
föreningen följer datainspektionens regler (https://www.datainspektionen.se/lagar-ochregler/personuppgiftslagen/)

o

Eftersom FKP är subsektion till Svenska Psykiatriska Förening gäller SPF´s hantering av
datauppgifter för de medlemmar som samtidigt är medlemmar i SPF (se information nedan)

o

För de medlemmar som inte samtidigt är medlemmar i SPF följer FKP samma rutin (se
information nedan)

o

Nedan specificeras skillnader till SPF´s i hantering av personuppgifter som är specifika för
FKP:
o Medlemsregistret innehåller f u uppgifter om medlemmarnas namn, postadress, email adress också uppgifter om yrke, arbetsplats och medlemskap i annan
yrkesförening
o Att vi till skillnad från SPF´s medlemsregister också sparar uppgifter om arbetsplats,
yrke och medlemskap i annan förening beror på att medlemskap i FKP är öppen för
olika yrkesgrupper. Dessa data sparas för statistik, verksamhetsberättelse och
ekonomisk redovisning
o Om medlem i FKP väljer att avsluta medlemskap raderas uppgifter om namn,
postadress, e-mail adress men det sparas uppgifter om yrke, postnummer/ort av
arbetsplatsen och medlemskap i annan yrkesförening för statistik,
verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
o Medlemsregistret hanteras enbart av styrelsen för FKP och delas aldrig med tredje
part. Data kan dock delas med personuppgiftsbiträden i SPF Stina Djurberg och Ewa
Mattsson i syfte att distribuera information från SPF. FKP har skrivit sekretessavtal
med bägge personer.
o Om FKP vill distribuera information via ett tryckeri kommer sekretessavtal med
företaget att skrivas.
o För uppdatering av medlemsregistret i FKP mailar medlemmar till
konsultation@svenskpsykiatri.se

Hur vi informerar om hantering av personuppgifter
o Ovanstående information publiceras på hemsidan
www.svenskpsykiatri.se/konsultationspsykiatri-2 maj 2018
o Ovanstående mailas till medlemmar maj 2018
o Till information om nyanmälan på hemsidan och på informationsbladet från FKP tilläggs
texten ”Jag samtycker till att mina uppgifter behandlas i samband med min ansökan och mitt
medlemskap enligt information på hemsidan www.svenskpsykiatri.se/konsultationspsykiatri2”

