PERSONUPPGIFTSPOLICY
(antagen vid Sjöbefälsföreningens styrelsemöte 20180314)
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Syfte
Vi är en facklig organisation och vi värnar om din integritet. Vår organisation består
både av ett kansli med anställda medarbetare, men också av förtroendevalda ombud
och ledamöter. Utöver det förvaltas ett antal stiftelser och stödfonder som namngivits
ovan och som är en del av föreningens fackliga verksamhet. Vidare driver föreningen
bemanningsbolag i syfte att främja medlemmarnas arbets- och anställningsvillkor i
utlandet. Samtliga enheter i koncernen omfattas av denna policy.
Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi
upprättat den här policyn. Den utgår från idag gällande dataskyddslagstiftning och
förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.
Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter,
vad vi använder personuppgifterna till, vilka som får ta del av dem och under vilka
förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig,
genom det avtal som medlemskapet innebär. Vår utgångspunkt är att inte behandla
fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att
använda de minst integritetskänsliga uppgifterna och arbetar mot att gallra bort
onödiga personuppgifter.

Vi kan också behöva dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad
gäller marknadsföring, uppföljning och information. Dessutom kan vi behöva dina
personuppgifter för att uppfylla lagar och kollektivavtal eller om det finns ett tungt
vägande allmänintresse.
När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om
detta, informationstexten återfinns i bilaga 1.

Registerföring
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vårt uppdrag är av facklig
art och uppgifterna kan anses vara av känslig karaktär. Här följer exempel på
personuppgifterna vi behandlar i vårt medlemsregister och ärendehanteringssystem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Namn
Adress
Skyddad adress (endast: ja/nej)
E-postadress
Telefonnummer
Personnummer
Medlemsnummer
Medlemstid
Ev. klubbtillhörighet
Arbetsgivare
Aktiviteter vid kontakt med rådgivning hos Sjöbefälsföreningen
Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
Avgift och tillhörande avgiftskategori
Yrkeskategori

I bemanningsbolaget kan även följande uppgifter registreras för anställda
• Befattning
• Utbildning
• Kön
• Titel
• Fotografi (vi har dock ingen biometrisk avläsning)
• Passkopia
• Sjukskrivningshandlingar

Informationsflöden i övrigt
Vi kan få tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
Uppgifter när medlemsregistret uppdaterar folkbokföringsadresser
Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
Uppgifter som vi får från offentliga register eller från myndigheter, företag eller
organisationer när vi biträder dig i arbetsrättsliga sammanhang
Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
Uppgifter som vi får när du nyttjar medlemsförmåner, som t ex försäkring
Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss
eller på annat sätt tar kontakt med oss
Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick

När du skickar E-post till oss vidarebefordrar vi det till handläggare inom
organisationen, efter det att din identitet styrkts, om uppgifterna krävs för att fullgöra
vårt fackliga uppdrag. I annat fall raderas ditt meddelande och övrig konversation så
snart önskad åtgärd vidtagits. Kontaktar du oss via telefon kan de personuppgifter som
krävs komma att vidarebefordras till medarbetare som handlägger ärendet, efter det
att identitet bekräftats. I vår fackliga verksamhet kommer vi inte att kunna besvara
frågor från medlem som använder sig av en av arbetsgivaren tillhandahållen e-post
adress då det kan röja ett eventuellt medlemskap.

Ditt avtal med oss och ditt samtycke
När du genom medlemskapet samtycker till våra stadgar och allmänna villkor
samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter. Medlemsansökan måste
vara skriftlig.
Det finns därför i grunden ett avtal till behandling av personuppgifter som du har
ingått genom att acceptera medlemskapet. Om ditt medlemskap var beviljat före dag
då dataskyddsförordningen trädde i kraft (2018-05-25) anges det i
dataskyddsförordningen (skäl 171) att det inte är nödvändigt med nytt samtycke.
Saknas utrymme i medlemskapet att hantera personuppgifter, t ex rörande frågor om
medlemserbjudanden, inhämtar vi ditt samtycke innan vi börjar behandla dina
personuppgifter om det inte står klart att vårt intresse väger tyngre. Vår samtyckestext
återfinns i bilaga 2. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer
då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under
förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.
Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan ge dig bästa möjliga
service utöver de skyldigheter vi har i förhållande till dig som medlem.

Sjöbefälsföreningen kan också ha lagkrav för att hantera vissa personuppgifter och
dessa kräver inget samtycke.

Information om personuppgifter
I bilaga 1 återfinns den information som tillhandahålls när vi samlar in dina
personuppgifter för första gången. Vi kommer att kontakta dig genom de
kontaktuppgifter du angivit i ansökan för att verifiera din identitet samt informera dig
om hur vi lagrar dina personuppgifter, vad vi kommer att använda dem till, vilka
rättigheter du har enligt Dataskyddsförordningen och hur du kan ta tillvara dessa
rättigheter.
Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för
personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller
behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller
rättigheter. Även information om kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten kommer
att ges.
Vid anställning i SMBF Service AB informeras du vid anställningen om vilka
personuppgifter som behandlas och varför samt hur dina personuppgifter hanteras och
samlas in under anställningen i kontakten med uppdragsgivare, försäkringsbolag och
myndigheter.

Behandling av personuppgifter.
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett
säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra medhjälpare, t ex
förtroendevalda, inom Sjöbefälsföreningen som behöver personuppgifterna för att
utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.
I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller,
vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter. Våra säkerhetssystem är
utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång,
förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.
Vid anställning i SMBF Service AB har vi ett gemensamt personuppgiftsansvar med
den uppdragsgivare du är anställd hos och personuppgifter kan komma att sändas till
tredje land enligt de regler som gäller i dessa situationer.
Vi har policys för medarbetare för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas
säkert. Vi har också tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med IT-support, serverägare
och andra för att begränsa risken för felaktig överföring av uppgifter. Uppgifter till
dessa biträden får enligt avtalet inte utan vårt medgivande föras vidare. Vi överför inte
personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

Utlämnande av personuppgifter
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part utanför vårt
uppdrag och medlemskapets ramar om du inte har samtyckt till det eller om det inte
är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt lag. I de fall vi lämnar ut
personuppgifter till tredje part upprättar vi biträdesavtal samt säkerställer att
personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.
Vid anställning i SMBF Service AB kan det genom anställningsförhållandet, och i syfte
att bistå de anställda, finnas anledning att lämna ut personuppgifter för de anställda
till myndigheter och försäkringsbolag i enlighet med det uppdrag och de kollektivavtal
anställningen grundar sig på.
SACO, till Sjöbefälsföreningen kopplade klubbar och liknande organisationer
Sjöbefälsföreningen ingår i SACO-federationen och det är en självklarhet att dina
rättigheter tillvaratas genom ett samarbete mellan SACO och Sjöbefälsföreningen.
Medlemskap i Sjöbefälsföreningen innebär också att du accepterar
personuppgiftsbehandling inom SACO-federationen och vid de råd eller föreningar
som verkar lokalt inom SACO-förbundens gemensamma verksamhet.
Sjöbefälsföreningen ingår avtal
personuppgiftsbehandlingar.

med

SACO

för

gemensamt

ansvar

för

Föreningens klubbar
Sjöbefälsföreningens klubbar har genom stadgarna rätt att företräda medlemmarna på
den enskilda arbetsplatsen efter godkännande av föreningsstyrelsen såsom
medhjälpare till föreningen. För att de personuppgifter klubbarna erhåller skall
behandlas på ett betryggande sätt skall de tillämpa denna policy fullt ut, de har
dessutom tagit del av föreningens personuppgiftbiträdesavtal även om det inte skulle
behövas, detta för att uppnå högsta möjliga uppgiftsskydd.

Rätten till registerutdrag, att bli glömd, korrigering av felaktiga
uppgift, rättelse, överföring av uppgifter och liknande åtgärder
samt lagring och arkivering
Om du önskar åtgärd av Sjöbefälsföreningen rörande dina personuppgifter kan du
kontakta föreningen genom telefon 08 518 356 00 eller e-post sbf@sjobefal.se.
Vi har valt att säkerställa att du är den du utger dig för att vara genom att begära
personnummer och medlemsnummer samt andra, i medlemsregistret, angivna
personuppgifter vid kontakt.

Eventuellt sker återuppringning på det i medlemsregistret angivna fasta
telefonnumret. Är vi osäkra på om medlem är den som kontaktar Sjöbefälsföreningen
kommer vi att översända ett brev med autentiseringsnyckel till den i medlemsregistret
angivna hemadressen för vidare handläggning.
Vi kommer därefter att svara skyndsamt och meddela vår åtgärd med anledning av din
framställan till Sjöbefälsföreningen.

Lagring av uppgifter
Sjöbefälsföreningen strävar efter att ta bort onödiga personuppgifter så snart det går.
Ibland krävs ändå att uppgifterna på grund av administrativa skäl eller lagkrav sparas
en längre tid.
•
•
•
•
•
•

Om det finns ett kundförhållande sparas uppgifterna i tre år.
Om uppgifterna bygger på affärsmässiga transaktioner sparas uppgifterna
under verksamhetsåret samt sju år därefter. Detta enligt bokföringslagen.
Utträde med reglerade transaktioner och individärenden sparas i tio år
Utträde med oreglerade transaktioner utan individärenden sparas i tre år
Utträde genom uteslutning sparas utan tidsgräns.
Avlidna individers ärende sparas i ett år för att eventuellt kunna tillgodose
dödsboutredares skyldigheter.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person (till exempel aktiebolag,
stiftelse eller förening) eller den myndighet som behandlar personuppgifter i sin
verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad
uppgifterna ska användas till. Ytterst personuppgiftsansvarig för Sjöbefälsföreningen
samt därtill hörande stiftelser och ideella föreningar är VD.
VD ansvarar också för att nyanställda informeras om GDPR och Sjöbefälsföreningens
policy avseende hantering av personuppgifter i samband med introduktion av
nyanställda.
För SMBF Service AB och bolagets verksamhet ansvarar bolagets VD. För hemsidan,
nyhetsbrevet samt tidskriften är ansvar utgivare personuppgiftsansvarig.
Den personuppgiftsansvarige ska se till att behandlingen av personuppgifter är laglig
enligt
dataskyddsförordningen
och
har
till
exempel
ansvaret
för
informationssäkerheten och att de registrerade får den information de har rätt till. Det
är naturligtvis också varje anställds eget ansvar att se till att dataskyddsförordningen
efterlevs.

I de fall personuppgiftsansvarig är osäker på om en behandling av personuppgifter kan
göras i enlighet med dataskyddsförordningen ska Sjöbefälsföreningens
dataskyddsombud rådfrågas.

Dataskyddsombud
Ett dataskyddsombud kan betraktas som ett informationshanteringens svar på ett
arbetsmiljöombud. Dataskyddsombudets uppgift är att se till att personuppgifter
behandlas på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed. Om
dataskyddsombudet ser att personuppgifter inte behandlas i enlighet med
dataskyddsförordningen
så
ska
ombudet
påtala
detta
för
den/de
personuppgiftsansvariga. Om ändring inte sker inom rimlig tid ska ombudet påtala
bristerna till Sjöbefälsföreningens VD. Om ändring ändå inte sker kan ombudet
anmäla detta till Datainspektionen.
En annan av ombudets uppgifter är att föra förteckningar över de
personuppgiftsbehandlingar som den ansvarige genomför. Dataskyddsombudet
arkiverar alla de personuppgiftsbiträdesavtal som Sjöbefälsföreningen är skyldiga att
teckna om någon utomstående ska behandla medlemmars personuppgifter.
Dataskyddsombudet har en rådgivande roll. Det görs inte någon uppsökande,
kontrollerande verksamhet, så som att regelbundet kontrollera att olika enheter följer
dataskyddsförordningen i sin verksamhet. Föreningen kan dock rådfråga
dataskyddsombudet om man är osäker på hur man ska tolka dataskyddsförordningen
i olika frågor.
Dataskyddsombudet kan i sin tur rådfråga Datainspektionen för att få hjälp med sin
rekommendation till personuppgiftsansvarig. dataskyddsombudet kan också ta hjälp
av övriga organisationen för att tolka dataskyddsförordningen.
För Sjöbefälsföreningen är förbundsjuristen dataskyddsombud och har till uppgift att
säkerställa
att
Sjöbefälsföreningens
personuppgiftshantering
följer
dataskyddsförordningen och till denna kopplade regler. Denna person svarar på dina
frågor om dataskydd och går att nå via dataskyddsombud@sjobefal.se eller telefon
08 518 356 00.

Rätt att klaga till tillsynsmyndighet
Detta gör du till följande adress:
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomaloch-tips/

Våra register
De register vi håller är:
Medlemsregistret, här sker bearbetning efter medlems önskan samt registrering av
medlemsavgifter. Dessutom sker uppdatering av folkbokföringsadress automatiskt.
Abonnemangsregister för distribution av facklig tidskrift samt nyhetsbrev till
medlemmar samt abonnenter bearbetas efter abonnents önskemål.
Medarbetarregister med samtliga anställda samt deras dator och mobila abonnemang
samt löner och andra anställningsförhållanden, bearbetas löpande.

SMBF Service AB
Anställningsregister ligger i löneprogram och bearbetas löpande beträffande arbetsoch anställningsförhållanden.

Bilaga 1

Informationstext för föreningen vid medlemsansökan

Sjöbefälsföreningen är ansvarig för behandlingen av de uppgifter som lämnas i denna
ansökan. Sjöbefälsföreningen kommer att använda sig av denna information för att
kunna fullgöra uppgiften att tillvarata dina intressen rörande anställnings- och
avlöningsvillkor, arbetsrätten och de övriga skyldigheter som enligt stadgarna åvilar
Sjöbefälsföreningen gentemot dig som medlem. För de angivna ändamålen kan
uppgifter även komma att lämnas till annan för behandling, såsom till exempel vid
administration av arbetsmarknadsförsäkringar mm. Den rättsliga grunden härför är
artikel 6.1b i dataskyddsförordningen. I de fall laglig skyldighet därtill föreligger, kan
uppgifter komma att lämnas till exempelvis skattemyndigheter. Den rättsliga
grunden härför är artikel 6.1c i dataskyddsförordningen. Dina personuppgifter kan
även komma att användas av Sjöbefälsföreningen för att framställa lönestatistik för
dess medlemmar. Den rättsliga grunden härför är artikel 6.1e
dataskyddsförordningen. Sjöbefälsföreningen kommer att gallra dina
personuppgifter löpande, men kan komma att bevara dina uppgifter under tiden som
den allmänna preskriptionstiden i 2 § preskriptionslagen (1981:130) löper för att
kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk även om du begärt
utträde ur föreningen och avtalsförhållande mellan dig och Sjöbefälsföreningen
upplösts. Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av
personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har vidare rätt att
invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet. Sjöbefälsföreningen vill också
upplysa dig om din rätt att inge klagomål till Datainspektionen rörande
Sjöbefälsföreningens behandling av dina personuppgifter. Sjöbefälsföreningen är
angelägen om att de personuppgifter som behandlas är riktiga. Oriktiga uppgifter
kommer att rättas snarast möjligt. För att kunna ge dig som medlem bästa möjliga
service är det därför av vikt att du meddelar Sjöbefälsföreningen om eventuella
förändringar.

VD Mikael Huss
e-post: sbf@sjobefal.se,
Telefon: 08 518 356 00
Samt
Dataskyddsombud Sandra Stens,
e-post: dataskyddsombud@sjobefal.se
Telefon: 08 518 356 00

Bilaga 2

Samtyckestext för föreningens medlemmar:

Sjöbefälsföreningen gör dig uppmärksam på att de uppgifter som du lämnar kommer
att behandlas av Sjöbefälsföreningen med ändamålet att ge dig bättre service genom
personligt anpassade tjänster och erbjudanden. Det är helt frivilligt att lämna dessa
uppgifter, men i den utsträckning så sker, samtycker Du genom att lämna uppgifterna
till att Sjöbefälsföreningen får använda uppgifterna för dessa ändamål. Den rättsliga
grunden härför är artikel 6.1a i dataskyddsförordningen. Du har rätt att när som helst
återkalla ditt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på
grundval av samtycket, innan det återkallas. Sjöbefälsföreningen kommer att gallra
dina personuppgifter löpande, men kan komma att bevara dina uppgifter under tiden
som den allmänna preskriptionen i 2 § preskriptionslagen (1981:130) löper för att
kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk även om Du begärt
utträde ur föreningen och avtalsförhållandet mellan Dig och Sjöbefälsföreningen
upplösts. Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av
personuppgifter eller begränsning av behandling som rör Dig. Du har vidare rätt att
invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet. Sjöbefälsföreningen vill också
upplysa dig om Din rätt att inge klagomål till datainspektionen rörande
Sjöbefälsföreningens behandling av Dina personuppgifter. Sjöbefälsföreningen anser
det vara viktigt att de personuppgifter som behandlas är riktiga. Oriktiga uppgifter
kommer att rättas snarast möjligt. För att kunna ge Dig som medlem bästa möjliga
service är det därför viktigt att du meddelar Sjöbefälsföreningen eventuella
förändringar.

VD Mikael Huss
e-post: sbf@sjobefal.se,
Telefon: 08 518 356 00
Samt
Dataskyddsombud Sandra Stens,
e-post: dataskyddsombud@sjobefal.se
Telefon: 08 518 356 00

