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Konsekvensbedömning avseende dataskydd
Enligt Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 (dataskyddsförordningen)
krävs en konsekvensbedömning avseende dataskydd bl.a. i fall där den
personuppgiftsansvarige i stor omfattning behandlar så kallade känsliga
personuppgifter. Till känsliga personuppgifter räknas bl.a. medlemskap i fackförening.
1) Systematisk beskrivning av den planerade behandlingen och behandlingens
syften, inbegripet, när det är lämpligt, den personuppgiftsansvariges
berättigade intresse
Fysioterapeuterna kommer att använda de uppgifter som lämnats av förbundets
medlemmar för att administrera dessa personers medlemskap, tillvarata deras intressen
och fullgöra de skyldigheter som förbundet har mot dem.
Fysioterapeuterna behandlar, när det är aktuellt, medlemmarnas personuppgifter för att
•

medlemmarna ska få rådgivning och annat stöd i arbetsrättsliga, professions- och
fackliga frågor (innefattar bl.a. löneöversyn och rådgivning kring
arbetslöshetsförsäkring och arbetsskadeförsäkring)

•

medlemmarna ska få rättshjälp genom att bli företrädda i samband med fackliga
förhandlingar samt i processer i domstolar och skiljenämnder.

•

medlemmarna ska få den inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet

•

medlemmarna ska få förbundstidningen

•

medlemmarna få delta i utbildningar, seminarier och andra medlemsmöten

•

medlemmarna ska få karriärrådgivning

•

medlemmarna ska få nyhetsbrev, medlemsinformation och liknande

•

medlemmarna ska betala rätt medlemsavgift

•

Fysioterapeuterna ska kunna genomföra kollektivavtalsförhandlingar

•

Fysioterapeuterna ska kunna genomföra medlemsundersökningar

•

Fysioterapeuterna ska kunna genomföra enkätutskick gällande bl.a. lönestatistik

•

Fysioterapeuterna ska kunna framställa lönestatistik

För dessa behandlingar är den rättsliga grunden att fullgöra det avtal som medlemskapet
innebär, att fullgöra vissa rättsliga förpliktelser som förbundet har bl.a. gentemot sina
medlemmar och/eller uppgifter av allmänt intresse som förbundet utför.
Därutöver behandlar Fysioterapeuterna, i förekommande fall, medlemmars
personuppgifter för att kunna erbjuda dem aktiviteter, förmåner och liknande. Denna
marknadsföring kan ske via post, telefon, e-post, SMS samt andra digitala kanaler. För
den här behandlingen är samtycke rättslig grund. I medlemsansökan finns en särskild
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ruta avseende samtycke till marknadsföring. Medlemmar måste aktivt kryssa i denna
ruta för att kunna ta emot erbjudanden från förbundet. Medlemmen kan när som helst
återkalla samtycket till marknadsföring.
2) Behovet av och proportionaliteten hos behandlingen i förhållande till
syftena
Ovannämnda behandling av personuppgifter krävs för att Fysioterapeuterna ska kunna
uppfylla avtalsenliga och rättsliga förpliktelser gentemot sina medlemmar. Mindre
ingripande former av personuppgiftsbehandling saknas. Fysioterapeuterna behandlar
endast de personuppgifter som krävs för att förbundet ska kunna uppfylla sina
åtaganden gentemot förbundets medlemmar, sina rättsliga åtaganden och för att kunna
uppfylla uppgifter av allmänt intresse som förbundet utför.
3) Eventuella risker för de registrerades rättigheter och friheter
Risken för de enskildas fri- och rättigheter bedöms vara liten. Fysioterapeuterna
hanterar i stor omfattning uppgifter om medlemskap i fackförening. Uppgifterna
hanteras med den konfidentialitet som krävs och uppfyller även andra säkerhetskrav,
såsom de stipulerats nedan.
4) Åtgärder för att hantera eventuella risker
All behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen och gällande rätt,
inbegripet förordningens bestämmelser om lämpliga säkerhetsåtgärder.
Fysioterapeuterna har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal i de fall där
personuppgifterna hanteras av personuppgiftsbiträden. Dessa avtal uppfyller
dataskyddsförordningens krav, inbegripet artikel 32 om säkerhet i samband med
behandlingen.
Åtkomsten till personuppgifter hos Fysioterapeuterna begränsas till sådana personer
som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Fysioterapeuterna iakttar
sekretess vid behandling av personuppgifter. Därigenom skyddas även uppgifterna från
förstöring, förlust, ändring, obehörigt röjande och otillåten tillgång.
Vid upptäckt av en personuppgiftsincident, där det bedöms att det inte är osannolikt att
personuppgiftsincidenten medför en risk för registrerades fri- och rättigheter, åtar sig
Fysioterapeuterna att utan onödigt dröjsmål och, om så är möjligt, inte senare än 72
timmar efter att ha fått vetskap om incidenten, anmäla incidenten till tillsynsmyndighet
(Datainspektionen). Dokumentationen ska uppfylla de krav som ställs i artikel 33
dataskyddsförordningen. Om personuppgiftsincidenten bedöms sannolikt leda till en
hög risk för fysiska personers fri- och rättigheter åtar sig Fysioterapeuterna, i
förekommande fall, att även informera den registrerade om personuppgiftsincidenten.
Den närmare beskrivningen för när sådan information ska ske framgår av artikel 34 i
dataskyddsförordningen.
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5) Översyn av behandlingen av personuppgifter
Fysioterapeuterna åtar sig att vid behov se över behandlingen av personuppgifter för att
bedöma om behandlingen genomförs i enlighet med konsekvensbedömningen avseende
dataskydd när den risk som behandlingen medför förändras.

